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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 2
3.3 Ucelenost výkladu 2
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!)
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3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
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).

Hodnocená práce splňuje formální i obsahová kritéria pro tento typ práce, včetně 
rozsahu, způsobu odkazů na zdroje a jazykové a stylistické stránky. 

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 1
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma
1-2

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 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 podbody; max. 1000 znaků).

Autorka shromáždila postačující množství relevantních zdrojů, monografických, 
periodických i dokumentů. Zároveň prokázala schopnost s nimi samostatně pracovat 
a porozumět jim. Na straně druhé se rozhodně nejedná o úplný výčet, chybí např. 
reporty UNDP na PNG, práce B.Bartmanna, G.Heathcote či dobových publicistických 
článků, které v tomto případě poskytují zajívamý informační zdroj - zejména pro 
empirickou část práce.

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

Autorka si vytičila za cíl zmapování dezintegračních tendencí v tzv.„oblouku
nestability“, který se vžil do povědomí geopolitiky počátkem 21.století. Geograficky 
se jedná prostor táhnoucí se od Východního Timoru, přes PNG, Nauru, 
Šalamounovy ostrovy, Vanuatu a Fidži. Přestože se jedná (z evropské perspektivy) o 
geopoliticky periferní oblast, v kontextu s Pivot Asia získává na významu 
v souvislosti s přesunem těžiště světové moci. Celkově práce splnila deklarovaný cíl 
(zmapování a analýza secesionistických pokusů v oblasti). Autorka za pomoci teorie 
J.Wooda analyzuje geografické, sociální, ekonomické, politické a psychologické 
předpoklady (okolnosti) secese, které se vyskytly na PNG, Vanuatu a Fidži. Druhým 
aspektem je analýza postojů externích aktérů k secesionistickým pokusům v oblasti, 
kteří zpravidla determinovali jejich výsledek. Lze říci, že se autorce podařilo 
uspokojivě osvětlit i výzkumnou otázkou, kterou byla analýza průběhu a výsledků 
secesionistických pokusů, které byly až na výjimku Bougainville neúspěšné. Celkově 
není práce jen deskriptivní, ale poskytuje i vysvětlení příčin, dynamiky a způsobu 
řešení jednotlivých konfliktů. Určité negativum lze vidět v nerovnovážném rozsahu 
kapitol, kdy těžiště empirické práce spočívá v popisu a analýze konfliktu na 
Bougainville, kde autorka spoléhá především na práci V. Baara. Vzhledem k tomu, 
že si autorka si zvolila za téma své práce poměrně obtížnou matérii, kterou je 
problematika dezintegračních tendencí v jižním Pacifiku, doporučuji práci 
k obhajobě.



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jaký byl přístup OSN k analyzovaným pokusům o vyhlášení nezávislosti?
5.2 Lze neúspěšnost secesionistických pokusů v oblasti J.Pacifiku vysvětlit skrze super-

power rule definovaného M.Sterio?
5.3 Z jakého důvodu nebyl postoj vnějších aktérů rozhodující v případě konfliktu na 

Bougainville?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení

Doporučuji hodnoti výborně - velmi dobře dle průběhu obhajoby.

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                   Podpis:




