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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stru�ná informace o práci, formulace cíle): Analýza vlivu Srbska na 
Makedonii v letech 1991-1996 a odpov�� na otázku, jak konkrétn� Svazová republika Jugoslávie 
ovliv�ovala proces vyhlášení nezávislosti Makedonie. 

2. V�CNÉ ZPRACOVÁNÍ (náro�nost, tv�r�í p�ístup, argumentace, logická struktura, teoretické a  
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost p�íloh apod.): S dob�e zpracovaným 
teoretickým základem realistické teorie mezinárodních vztah� a s d�razem na vztahy nezávislých a o 
nezávislost usilujících stát� jde o p�ípadovou studii, založenou na deskripci základních fakt a jejich 
analýzu a záv�re�né konstatování vyty�eného cíle. Pe�livá a náro�ná práce s prameny a literaturou 
umožnila dosp�t ke spln�ní stanoveného cíle, tedy k formulaci odpov�dí na položené otázky. Jovi�
Borislav (s.16). Nelze tvrdit, že v Kosovu byla v letech 1997-1999 „ob�anská válka“ (s.34) 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkaz� na literaturu,  
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):Jazyková úrove� je slušná. Po stránce formální nelze 
nic vytknout, práce je dob�e strukturovaná, odkazy a citace, stejn� i grafická úprava jsou v po�ádku 

  

4. STRU	NÝ KOMENTÁ
 HODNOTITELE (celkový dojem z bakalá�ské práce, silné a slabé stránky,  
originalita myšlenek, napln�ní cíle apod.): Celkový dojem z práce je dobrý, cíle byly spln�ny. Autor 
p�esv�d�iv� vylí�il, jakou roli sehrál B�lehrad v makedonském úsilí o nezávislý stát, ale i to, jakou roli 
sehrály mezinárodní organizace. 

5. OTÁZKY A P
IPOMÍNKY DOPORU	ENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV�TLENÍ P
I OBHAJOB� (jedna 
až t�i): 
Zdá se mi pon�kud p�ecen�né „nebezpe�í“ ze strany Srbska a naopak podcen�ný faktor albánské 
„hrozby“  pro  další vývoj Makedonie (45 tisíc Srb� proti 20 i více % Albánc�, neustále posilovaných 
p�ílivem uprchlík� z Kosova); byla �i nebyla respektována doporu�ení Badinterovy komise. 

6. DOPORU	ENÍ / NEDOPORU	ENÍ K OBHAJOB� A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborn�, velmi dob�e, dob�e, nevyhov�l):  

Práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji známku výborn�. 

Datum:10.01.2014     Podpis: 
PhDr. Miroslav Tejchman,DrSc.,v.r. 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bod�m, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte p�i nedostatku místa zadní stranu 
nebo p�iložený list. V hodnocení práce se pokuste odd�lit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mín�ní, obhajobou 
neodstranitelné (nap�. chybí kritické zhodnocení pramen� a literatury), od t�ch v�cí, které student m�že dobrou obhajobou 
napravit; pom�r t�chto dvou položek berte prosím v úvahu p�i stanovení kone�né známky. 


