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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS!

AUTOR/KA PRÁCE:
Příjmení: Herzánová

Jméno: Eliška

NÁZEV PRÁCE: Pozice Argentiny ve sporu o Malvíny po roce

1982
AUTOR/KA POSUDKU:
Příjmení: Soukup
Pracoviště: IPS/KMV

Jméno: Jaromír

TYP POSUDKU: Vyberte typ posudku
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím
1.1.
1.2.
1.3.
*)

Odchyluje se od tezí,
ale odchýlení je
vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a Neodpovídá
odchýlení není vhodné schváleným
a v práci zdůvodněné
tezím

Cíl práce
Metoda práce
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).

Komentář ke schváleným tezím:
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována

Hodnocení známkou*)
1
1
1
2
2
2

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8
*)

Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,
logická provázanost, grafická podoba textu)

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

1
1

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

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:
3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
2.1
2.2
2.3
2.4
*)

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
1
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma
1
Argumentace a úplnost výkladu
2

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).

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Shrnující komentář: Eliška Herzánová si jako téma své práce zvolila velmi zajímavou a
v českém prostředí historiky i politology doposud poměrně opomíjenou problematiku vztahu
mezi Argentinou, Velkou Británií a Falklandskými ostrovy (Malvínami) po roce 1982.
Herzánová si stanovila jasné otázky a cíl své práce: 1. Jak se změnil postoj Argentiny k
Malvínám po roce 1982? 2. Co stojí za neutuchajícím nárokem Argentiny na britské území? 3.
Jak se bilaterální spor projevuje v multilaterálním měřítku? 4. Čím je formován vztah
Argentinců k ostrovům? Bakalářská práce má jasnou strukturu. Autorka nejprve zmiňuje
pozadí konfliktu mezi Argentinou a Velkou Británií o toto souostroví. Ve čvrté a páté kapitole
již analyzuje dopady války na Argentinu a vztah Argentiny, Velké Británie a mezinárodních
institucí ve sporu o souostroví. Zajímavá je kapitola o Argentincích a jejich postoji k této
otázce. Zde by stálo za to, tuto část práce rozšířit. Jak je patrné z posudku, myslím si, že se
jedná o kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

Jaký je v současnosti vztah Britů k Falklandským ostrovům?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně
Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:

Datum: 9.6.2014

Podpis:

