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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!)
2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh
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).

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).

Autor prokázal schopnost pracovat s teoretickou literaturou i zdroji věnovanými 
aktuální situaci (Kolsto, Pegg 2014) a vhodně ji aplikovat na zvolené téma. Autor 
využívá v práci (z hlediska zvoleného tématu) klíčové zdroje jako jsou práce 
J.Crawforda, Pavkoviče, Pegga a Kolstoa nebo Fabryho. Vytknout lze jen např. 
chybějící práci Hansena, který se zabývá problematikou Somalilandu či chybějící 
primární zdroj Act of Union.

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

Předložená práce je jednopřípadovou studií analyzující příčiny (vnitropolitické i 
vnější), které vedly k faktickému osamostatnění Somalilandu na centrální vládě, i 
důvodů, kvůli kterým tato entita nezískala mezinárodní uznání. A to přesto, že 
splňuje kritéria rezoluce 1514/1960 o dekolonizaci. Práce je detailní analýzou
historických okolností, které definovaly současný stav i jednotlivé argumenty, kterými 
politická reprezentace ospravedlňuje požadavky na nezávislost. Autor v teoretické 
části osvětluje klíčový pojmy vnitřního a vnějšího sebeurčení, suverénního 
státu,normativních teorií secese a dalších typů politické dezintegrace a dalších.
V praktické části autor aplikuje remediální, plebiscitní i teorii národního sebeurčení 
na příklad Somalilandu, analyzuje empirické atributy státnosti za využití Bergova 
empirického přístupu k měření vnitřní i vnější suverenity i důvody, proč Somaliland 
nedosáhl mezinárodního uznání. To jsou zároveň výzkumné otázky, které autor 
deklaruje v úvodní části. Celkově předložená práce splňuje formální i obsahové 
požadavky a doporučuji ji k obhajobě.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 V čem se domníváte spočívá hlavní rozdíl mezi úspěšnou secesí Eritrei, Jižního 

Súdánu a Somalilandu.
5.2 Jaké jsou požadavky dalších entit existujících na území Somálska jako je Puntland, 

Maakhir State či Jubaland?
5.3



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji

Navrhované hodnocení: výborně

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                   Podpis:




