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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).

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1
3.3 Ucelenost výkladu 1-2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

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

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1-2
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 1



práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
*) 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 splňuje fromální požadavky kladné na bakalářskou práci. Práce má logické  
přehledné členení, které úmožnily nejen plynulý výklad klíčových historických 
událostí, ale i jejich operacionalizaci s ohledem na klíčové koncepty jakými jsou 
vnitřní, vnější sebeurčení či význam mezinárodního uznání. Po jazykové a stylistické 
úrovni nelze práci vytknout vážnější nedostatky. Práce je rovněž vhodně doplněna 
přílohami (některé by mohly být v lepší grafické podobě), zéjmena vývojem míry 
mezinárodního uznání v čase.

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma
1

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 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).

Práce se jak prozrazuje samotný název zabývá problematikou statusu Západní 
Sahary (SADR) a dlouhodobou snahou této entity získat plné mezinárodní uznání, 
které je však i po čtyřiceti letech neúspěšné. M.Krupa přesvědčivě analyzuje 
historické okolnosti mezinárodně-politického vývoje SADR, na němž mají do dnešní 
doby klíčový dopad geopolitické okolnosti a zájmy vnějších aktérů. Práce představuje 
objektivní a detailní deskripci i analýzu zájmů vnějších aktérů (zejména USA, Maroka, 
Mauritánie, EU či Francie) a vhodně je vysvětluje v histotickém kontextu, ale rovněž 
zachycuje dynamiku celého procesu od počátku konfliktu. Autor pracuje 
s dostatečným množstvím zdrojů odborné povahy i primárních dokumentů (rezolucí 
OSN).

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

Cílem práce bylo odpovědět na příčiny patového stavu SADR, motivy a postoje 
vnějších aktérů, a perspektiva budoucího postavení SADR, což autor bez pochyby 
úspěšně splnil. Případová studie SADR představuje pečlivé zpracování problematiky 
jednoho z území, které zůstávají na seznamu nesamosprávných území OSN, která 
stále čekají na dekolonizaci. Autor přesvědčivě analyzoval dopad geopolitického 
významu tohoto území (včetně zájmů klíčových autorů) na současné postavení 
SADR, které vyplývá ze střetu práva na sebeurčení Saharawinců a význam území 
v období studené války. Rovněž lze souhlasit se závěry, které autor předkládá, 
zejména s tím, že nalézt řešení patové situace je vzhledem ke zcela odlišným 
výchozím pozicím obou stran značně obtížné.



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jaký je rozdíl v přístupu mezinárodního společenství mezi SADR a Somalilandem?
5.2 Lze očekávat, že by mezinárodní společenství akceptoval přístup AU k SADR 

obdobně jako to indikuje v případě Somalilandu?
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: výborně

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                   Podpis:




