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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

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

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). 

 
Komentář ke schváleným tezím: Zatímco v projektu BP je uvedeno několik (byť spíše zeširoka 
pojatých) výzkumných otázek ve vlastním textu práce již výzkumné otázky chybí. Čtenář tedy 
neví, na co by práce měla odpovědět (a může se pouze domýšlet, že BP hledá odpovědi na 
v projektu položené otázky). Přitom velká šíře výzkumných otázek  naznačených v projektu by 
si zasloužila redukci a přesnější vymezení.   

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2-3 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 1-2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 



3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh       

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

1-2 

*) 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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Práce je sice členěna v návaznosti na zkoumané geografické oblasti, nicméně kapitoly nejsou 
dost dobře provázané a jejich vnitřní i vnější souvztažnost je problematická (faktiky se jedná 
pouze o popis jednotlivých historických, politických a správních aspektů - jejichž souvislost je 
však jen omezená). Domnívám se, že na vině zde je absence jasně formulované výzkumné 
otázky (otázek) v úvodu práce. Práce se tak snaží řešit příliš aspektů najednou a žádný z nich 
pak (logicky) není dostatečně analyzován. Vyplývá, že práce je tak značně fragmentovaným a 
neprovázaným popisem. Řada potenciálně zajímavých souvislostí je sice naznačena (otázka 
finanční závislosti na mateřském státě, význam odlišné kultury/jazyka a identity, význam 
pokusů dalších regionů v daném státě o samostatnost etc.), ale chybí jejich hlubší analýza - 
což je škoda. 
I samotná strukturace je občas problematická. Výběr případů měl být spíše zdůvodněn 
v kapitole o metodologii ne v úvodu (tam mohl být maximálně stručně nastíněn). Zároveň 
metodologie není ani tak moc o tom, jaké zdroje používáme (což je nyní hlavní náplní této 
kapitoly), jako spíše o tom jaký je obecný cíl práce (deskripce, kauzální inference, 
interpretace, konceptualizace atd.) a do jaké míry zvolené metody umožňují tohoto obecného 
cíle dosáhnout (konkrétně pak, zda umožňují přesvědčivě zodpovědět výzkumné otázky).   
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  4 
*) 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). 
 

Jak jsem nastínil výše, práci chybí jednoznačnější zaměření a zejména jedna, či dvě explicitní 
výzkumné otázky. I díky tomu je nyní práce silně deskriptivní, přičemž nelze tvrdit, že by práce 
přinášela skutečně nové poznatky (např. díky širšímu využití nedostupných archivních zdrojů). 
Jen velmi neochotně mohu souhlasit s tím, že práce představuje (srovnávací) případovou 
studii. Přinejmenším bych čekal mnohem explicitnější srovnání (třebas i formou tabulky 
v samostatné kapitole zacílené právě na ono srovnání poznatků z jednotlivých "case 
studies"). Podobně bych čekal i jasnější vyvození závěrů. Nyní je závěr fakticky jen 
zopakováním předešlých deskriptivních zjištění. Domnívám se, že práce by bývala byla 
mnohem zajímavější (a analyticky silnější), pokud by se autor cíleně zaměřeil jen na určitý 
aspekt - např. aspekt finanční udržitelnosti v případě nezávislosti zkoumaných oblastí a 
dohloubky diskutoval implikace těchto shod a rozdílů pro např. možné získání nezávislosti ap.  

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



Shrnující komentář: Práce poskytuje především deskripci řady aspektů severských ostrovních 
oblastí. Autorovi se jistě podařilo zachytit řadu  u nás spíše opomíjených faktů. Práce bohužel 
není zřetelně ukotvená v jasných výzkumných otázkách (není tedy zcela zřejmé, kde leží 
těžiště práce). To vede i k nedostatečné hloubce argumentace. Podobně zcela chybí širší 
teoretické ukotvení, či hlubší pokus o (třebas induktivní) srovnávací analýzu završenou 
pokusem o teoretičtější vysvětlení shod a rozdílů.      

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Co je nejzajímavějším zjištěním práce (pro čtenáře, jehož nezajímá daná oblast sama o sobě)? 

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 5.6.2015                                               Podpis: 


