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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: Projekt si klade jako své cíle analýzu afrických 
secesionistických konfliktů a jejich regionalizace a změnu v počtu těchto konfliktů po roce 
2011 hlavně na základě teorie D. Horowitze. Samotná práce pak klade důraz na geografickou 
analýzu vnitrostátních konfliků postavenou na teorii J. Herbsta bez vysvětlení, proč k této 
změně došlo. Navíc došlo k neobjasněné změně výběru případových studií pro druhou část 
práce - vypuštění Mali, Středoafrické republiky a Somálska a přidání DRC a Etiopie. 

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  3 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3-4 

3.3 Ucelenost výkladu  4 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 2 



3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 3-4 

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

3 

*) 
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). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Práce mimo (s výhradami k přehlednosti) 
relevantní práci s citacemi a poznámkovým aparátem závažně chybuje po téměř všech 
formálních stránkách. Struktura textu je nelogická (viz. náhodně vložená kapitola o Herbstově 
teorii bez vysvětlení významu ve druhé kapitole) a dochází k častým zvláštním jazykovým 
obratům (radikálně muslimská, apod.). První dvě přílohy by dopomohly ke zvýšení 
přehlednosti práce, pokud by neobsahovaly chyby a mapy by byly relevantní ke zvoleným 
čtyřem případovým studiím z kapitoly 3 a ne v současném počtu. Práce je celkově 
nepřehledná a velmi špatně se v ní orientuje, často se v ní objevují stylistické nedostatky a 
výklad je značně zmatečný.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  3 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 4 

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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu: Práce se skládá ze dvou vzájemně 
nepropojených částí, které navíc obě postrádají pevný teoretický, metodologický i empirický 
základ. Kapitola 2 se věnuje přehledu secesionistických konfliktů v Africe, který je velmi 
povrchní, s nedostatečnou oporou v akademické literatuře a nedostatečným rozlišením mezi 
jednotlivými představenými skupinami. Co se týče empirických nepřesností, příklady zahrnují 
naprosté vynechání Somálska ze všech přehledů, nepřesné rozlišení mezi jednotlivými typy 
skupin (např. Boko Haram), nerozlišení mezi fázemi vývoje u skupin (viz. Polisario a změna 
postoje k násilí od počátku 90. let). Navíc zde dochází k mnoha terminologickým 
nepřesnostem a nedostatečnému užití zdrojů i u odkazů na užité koncepty. Kapitola 3 sdílí 
podobné nedostatky, chybí metoda výběru případů, akademické zdroje i u případů kde jsou 
k dispozici (Boko Haram (např. kniha Smithe, Solomona, nebo speciální číslo Conflict Studies 
Quarterly z roku 2015), historie Katangy, apod.) a popis případů má nepřehlednou strukturu. 
Způsob výběru případů navíc nemůže vést k žádným závěrům ohledně platnosti Herbstovy 
teorie. Cíle práce jsou nekonkrétní a nepřesné.  

 
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 nesplňuje základní kritérie kladená na bakalářskou práci. Téma 
není jasně vymezené, autorka se snaží analyzovat přehnaně velkou šíři jevů, což vede 
k povrchnosti textu. Zázemí v metodologické, teoretické i empirické odborné literatuře je 



velmi nízké - většina zdrojů jsou novinové či jiné webové portály i přes existenci relevantní 
akademické literatury k mnoha popisovaným tématům. Práce nemá jasně stanovené 
výzkumné otázky, které by vedly výzkum, skládá se ze dvou povrchních nespojitých popisů 
(kapitola 2 snaha o popis secesionistických hnutí v Africe, kapitola 3 popis čtyř z nich na 
základě Herbsta) a ani náznak užití Herbstova modelu vzniku a průběhu konfliktů není do 
práce úplně logicky zasazen (proč není v kapitole věnované teorii?). Výběr studovaných 
případů je nevysvětlený a působí náhodně a jejich popis je povrchní. Autorka v úvodu tvrdí, že 
na nich chce testovat Herbstovu teorii, ovšem vybírá příklady spadající do stejné kategorie, 
čímž k žádném testu dojít zákonitě nemůže. V obou částech se navíc objevují zásadní 
empirické nedostatky. Text bohužel nemohu doporučit k obhajobě. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Podle jakého klíče došlo k výběru zkoumaných případů v kapitole 3? 

5.2 Proč dochází v celé práci k opomíjení případu Somálska? 

5.3 V práci je zmíněn dobrý výcvik a finanční zázemí Boko Haram, z čeho se tak usuzuje? Proč není 
u BH zmíněn význam internetové propagandy jak je tomu u OLF? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

nedoporučuji k obhajobě 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení: Práce nenaplňuje základní parametry 
bakalářské práce. Nemá jasnou strukturu ani cíl, není podpořena dostatečným množstvím 
akademické literatury, nemá jasný teoretický a metodologický rámec a je značně chaoticky 
napsaná. Práce si od začátku klade nesplnitelné nároky (vytvoření databáze všech 
secesionistických konfliktů v Africe na cca. 12 stranách bakalářské práce je nemožné) a 
připomíná spíš zmatený popis. Pro další posun doporučuji předně zúžení a jasné vymezení 
tématu a výzkumných otázek a dostudování odborné literatury k tématu. V současné podobě je 
práce pouze zmateným a často značně nepřesným popisem některých faktorů u některých 
konfliktů.  
 
 
 
Datum: 23.5.2016                                               Podpis: 


