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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Vznik a uznání nezávislého Jižního Súdánu je poměrně aktuální a velice relevantní téma, 
zvláště z pohledu politického vývoje Afriky a jejích separatistických a secesionistických 
konfliktů. 
Práce vyniká svou strukturou a plánem výzkumu. Text vychází z teoretického díla 
A.Buchanana a J.R. Wooda a analytický rámec, který tito dva autoři poskytují je aplikován 
na případové studie Jižního Súdánu, Somalilandu a Biafry. Případ úspěšné secese Jižního 
Súdánu je přitom využit k definování faktorů vedoucích k úspěšné secesi a na jejich základě 
je zkoumán potenciál Somalilandu a Biafry k secesi. 
Přestože použitý teoretický rámec vede k poměrně jasnému a přehlednému popisu situace 
ve zkoumaných regionech, jeho výraznou vadou je, že autor nevzal dostatečně na vědomí 
rozdílný charakter teorií, na nichž je tato práce založena. Buchananova teorie je teorií 
normativní, zatímco Woodova teorie je empiricko-analytická. Tyto dvě teorie proto vyžadují 
odlišný přístup, což není v textu dostatečně jasně reflektováno. 
 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 



Práce přehledně předkládá fakta relevantní pro porozumění situace v jednotlivých 
případech a pro jejich komparaci. 
Nicméně s výše zmíněnou teoretickou neujasněností je spojena i určitá nejasnost v tom, 
co je považováno za úspěšnou secesi. Z textu lze jen implicitně odvodit, že pouze 
mezinárodní uznání secese (Jižní Súdán) a nikoli faktická existence (Somaliland) je 
považováno za úspěšně završené odtržení. 
Tato nejasnost v teoretickém přístupu pak narušuje i vyznění hlavního zjištění této práce. 
Je-li za úspěšnou považována jen mezinárodně uznaná secese, pak je tvrzení o 
nezbytnosti uznání mezinárodním společenstvím poněkud triviální. Na druhou stranu je 
zcela relevantní a zajímavé zjištění, že souhlas mateřského státu je nezbytným pro získání 
mezinárodního uznání secese (str.53). 
Předkládaná práce odpovídá projektu 

 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

V pořádku 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

V pořádku 
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

V pořádku 
 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Otázky k obhajobě: 
 
Do jaké míry lze výsledky tohoto výzkumu aplikovat mimo Afriku? Domníváte se, že pro 
Afriku existuje unikátní normativní přístup k secesionismu? 
 
Srovnejte význam vnitřních faktorů, jako je genocida (remediální teorie), a real-politické 
zájmy (zachování silného regionálního aktéra), při rozhodování mezinárodního 
společenství. 
 

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP a doporučuji ji proto k obhajobě.  
Její silnou stránkou je snaha využít relevantních teorií při analýze a komparaci případů. 
Výsledkem je celkem přehledný a pochopitelný popis situace ve zkoumaných regionech a 
snaha formulovat jednoznačné závěry. 



Jak bylo popsáno výše, výraznou vadou této práce je současné použití normativních a 
nenormativních teorií, aniž by byl tento rozdíl explicitně vysvětlen a reflektován v analýze 
případových studií.  
Navzdory jisté teoretické neujasněnosti se ale domnívám, že jde o poměrně zdařilý text 
přinášející originální poznatky. 

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Velmi dobře 
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