
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Filip Kalánek 

Název práce: Srbská menšina v Chorvatsku: vývoj právního postavení během integrace do Evropské unie 2000-

2011 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr.Miroslav Tejchman, DrSc. 

 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  Vývoj právního postavení srbské 

menšiny během integrace do Evropské unie v prvním desetiletí našeho století. Cílem je popsat postoj 

chorvatských vlád v daném období k Srbům a konkrétně implementaci menšinových práv. Správně poukázáno 

na to, že hlavním motorem dosaženého pokroku byl tlak EU za přístupových jednání. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

 metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):   Případová studie, zpracovaná 

 správně metodologicky, dobře strukturovaná, postavená na solidně zpracované bohaté a mnohovrstevné 

 pramenné základně. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

 grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):   Práce je napsána po formální i jazykové stránce velmi 

dobře, bez obvyklých prohřešků proti spisovné češtině.  Citace a vůbec poznámkový aparát jsou v pořádku. 

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,  

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):   Celkový dojem z práce velmi dobrý. Autor se držel stanovené  

struktury, viditelně je nestranný, je  silný v detailech a dokázal přesvědčivě poukázat na fakt, že ne vše se  

podařilo podle představ Unie (ostatně jako takřka vždy) a také vysvětlit proč ne. 

.  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

Jen malá připomínka: s.6 deportace byly zastaveny i pro odpor Němců; s. 9 nejasná formulace „RSK a západní 

Slavonie“ (východní i západní Slavonie se připojily k RSK); Budak nebyl autor „Srbe na vrbe“, již v roce 1914 

(a snad i dříve). 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku  v ý b o r n ě. 

 

 

Datum:  2. června 2014        Podpis: 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.v.r. 

.  

 
 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


