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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
1

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
1



*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Autor si zvolil za téma své diplomové práce problematiku rozdělení Súdánu a 
implikace tohoto kroku pro potenciální fragmentaci politické mapy sub-saharské 
Africe. Autor si ve své práci klade za cíl "analyzovat vnitřní a vnější příčiny secese 
Jižního Súdánu a ověření, zda mají tyto příčiny secesionistický potenciál v 
případě Somalilandu v Somálsku a Biafry v Nigérii." Autor ve své analýzy využívá 
induktivní metody. Z teoretického hlediska se opírá o práce věnující se zejména 
liberálním teoriím secese - konkrétně lze zmínit autory H.Berana, A.Birche, 
R.McGeeho či A.Buchanana a J.Wooda. Autor rovněž  srovnává secesi s jinými 
formami se vymanění se z vlivu dané politické autority (v podmínkách sub-
saharské Afriky často opresivní povahy). Autor se v práci dále zaměřuje na 
případové studie Jižního Súdánu, Somalilandu a Biafry, na než aplikuje secesi dle 
remediálního a primárního práva.

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
1

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1-2
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1-2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci 

1

3.8 Grafická úprava textu 1
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků)

Celkově lze práci zhodnotit jako robustně vystavenou objektivní politologickou 
analýzu dané problematiky, ve které autor přesvědčivě osvětluje leigitimitu, 
důvody,  pravděpodobnost a životaschopnost secese v případě Jižního Súdánu, 
Biafry a Somalilandu. Autor rovněž shromáždil uspokojivé množství relevantních 
faktografických údajů, které vhodně a velmi přesvědčivě aplikoval. Autor svoji 
diplomovou práci pravidelně konzultoval a podařilo se mu podat samostané, 
přesvědčivé a originální závěry.
Po formální stránce práce nevykazuje žádné vážné nedostakty a odpovídá 
požadovaných standardům. Po obsahové stránce autor prokázal pochopení 



tématu, zvládl teoretické ukotvení problematiky a proto navrhuji hodnotit jako 
výborně.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jaké další státy v sub-saharské oblasti čelí secesionistickým konfliktům?
5.2 Lze vysledovat příčinné souvislosti mezi Arabským jarem a nárůstem 

secesionistických konfliktů v sub-saharské Africe?
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: výborně

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                                Podpis:




