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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:         

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3
3.3 Ucelenost výkladu 4
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1-2
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
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).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:         

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3
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).

Navzdory značnému množství zpracovaných informací se autorka dopouští i faktických chyb, 
kdy řadí do výčtu aktivních separatistických hnutí např. AWB, které rozhodně nepůsobí jen na 
území WC, či komunitu Orania (která však nesplňuje zařazení do tohoto výčtu), proti tomu 
vynechává Kleinfontein, který má totožný status. Fakticky dochází k opomenutí 
separatistických/secesionistických entit (přestože literatura k Somálsku v seznamu literatury 
panuje i lze v textu práce nalétz odkazy na tento stát)  na území Somálska, např. Jubaland, 
Maakhir State, Somaliland a další, přičemž Somálska mělo být dle projektu práce jednou 
z přípradových studií.     

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

Autorka bakalářské práce si stanovila za cíl popsat a analyzovat proces fragmentace politické 
mapy v Africe na pozadí v současnosti působících (a jejich cílů, příčin působení atd). 
separatistických a secesionistických hnutí. Teoreticko-metodologickým východiskem práce 
měla být definice separatismu a secesionismu a dnes již klasická empirická teorie secese 
D.L.Horowitze, který svoji teorii advanced/backward groups a regions odvodil právě od 
analýzy prostředí v Africe. Cílem práce tedy měl být především deskriptivní "state of art" 
včetně zachycení vývojových trendů po roce 2011 a zodpovězení otázky zda dochází 
k regionalizaci konfliktů (jedná se mimochodem o perfidní jev, na který poukazuje nestor 
výzkumu vnitropolitických konfliktů P.Wallensteen). Mimochodem s jeho nejnovějším textem 
(volně přístupným) autorka v práci nepracuje. Hlavní slabina práce spočívá v metodologické 
bezradnosti a teoretické neukotvenosti, kdy autorka se fakticky odchyluje od schváleného 
tématu k problematice vnitropolitických konfliktů (na což byla opakovaně upozorněna). Ze 
slibného tématu práce (navíc vysoce aktuální - viz nedávný výzkum P.Wallensteena), které 
mohlo mít reálnou ambici nabídnout ucelenou přehledovou studii (byť vzhledem k rozsahu 
logicky s omezenou explanačně-analytickou hladinou) se stala poněkud nepřehledná 
kompilace množství neutříděných informací , která reflektuje nešťastný postup při zpracování 
práce, kdy dochází k míchání marginálních jevů (politická strana prosazující secesi WC) a 
secesionistických hnutí schopných zpochybnit územní integritu státu. 
   

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1



5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

dobře

Navrhuji hodnotit 3-4 dle průběhu objahoby a schopnosti autorky reagovat na výtky obsažené 
v posudcích a otázky vznesené v posudcích a v průběhu obhajoby.

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         
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