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POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI: 

 

 

Jan Hladík 

 

Historické kořeny konfliktu v Náhorním Karabachu 

 

Ústav etnologie FF UK, Praha 2012, 64 s. 

 

 

Text J. Hladíka je zaměřen na problematiku vleklého arménsko-ázerbájdžánského sporu o 

území Náhorního Karabachu. 

V daném kontextu se autor pohybuje zcela suverénně; Prokazuje mimořádnou 

sečtělost a zřejmou hlubokou orientaci v problematice; zmiňuje a komparuje celou řadu 

relevantních fakt a souvislostí. Navíc je dobře obeznámen i s řadou teoretických koncepcí a 

náhledů v kontextu etnicity, zejména pak etnických konfliktů. Poněkud překvapivě však 

zůstala nevyužita práce: Barša, P., Strmiska, M., Národní stát a etnický konflikt, Brno 1999. 

 

Do jisté míry ne zcela zřejmý a zřetelný zůstává celkový cíl textu. Na rovině bakalářské práce 

se lze jistě spokojit s převažující popisně-komparační rovinou (v daném případě navíc 

bravurně zvládnutou). Roviny analýzy a interpretace – stejně pokus o vymezení osobního 

postoje či určitých hypotéz autora – však mohly jít ještě hlouběji. V daném kontextu je možno 

ocenit vcelku pregnantní odd. Závěr. 

Jazyková úroveň práce je akceptovatelná, i když se autor nevyvaroval řady 

gramatických či stylistických lapsů – kupř. „důsledně chybné“ psaní druhé části 

dvousložkových složenin s velkým písmenem („Rusko-Perský”; Tatarsko-Arménský“ apod.).  

Pojmy jako „turkojazyčný“ (s. 29/) či „pankturkický“ (s. 30/) se píší bez spojovníku. Autor T. 

H. Eriksen (s. 7/, 61/) se píše pouze s jedním „s“. Diskutabilní jsou i přepisy ruských jmen a 

názvů pomocí anglické transkribce (s. 24/ aj.). Přechodník „poukazujíc“ (s. 36/) nelze použít v 

kontextu množného čísla... 

 

Shrnutí:  Text J. Hladíka je na rovině bakalářské práce poučený a vyzrálý text.. Autor plně 

prokázal, že umí pracovat s recipovanou literaturou a dalšími informačními zdroji, orientovat 

se v nich a využít je v souvislosti s konceptem a realizací předložené práce.  

Text plně doporučuji k obhajobě (hodnocení stupněm 1). 
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