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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Autor se zabývá dvěma hlavními, vzájemně souvisejícími aspekty vztahů České republiky s Kosovem: 
hospodářskou výměnou v kontextu dalších států regionu (sousední republiky bývalé Jugoslávie + Albánie) a 
rozvojovou pomocí. Je si vědom skutečnosti, že otázka kosovské nezávislosti je pro část české veřejnosti 
kontroverzní a v českém prostředí navíc panují kolektivní předsudky vůči Albánců, kteří jsou podle relevantních 
průzkumů po Romech a Arabech nejméně oblíbenou etnickous skupinou. Táže se proto, zda je Kosovo v rámci 
ekonomických vztahů považováno ve srovnání s dalšími zeměmi regionu za rovnoprávného partnera (na základě 
několika ukazatelů – výše rozvojové pomoci, počet personálu na ambasádě aj.).  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Autorův postup je v hlavních rysech logický: srovnává jednotlivé ukazatele se situací v sousedních státech, poté 
přistupuje k problematice rozvojové pomoci a závěrečnému hodnocení. Hlavní problém práce vidím 
především ve skutečnosti, že vychází z omezeného počtu zdrojů, které zprácovává v zásadě mechanickým 
přístupem, jenž není příliš tvůrčí ani originální. Naprostá většina předkládané bakalářské práce je založena na 
českojazyčných zdrojích. Také z tohoto hlediska měl tedy autor práci poměrně snadnou. Na stranách 9-17 a 
dále až do strany 27 Zavada srovnává údaje o jednotlivých balkánských státech. Většina shromážděných faktů 
je přebrána z oficiálních zpráv příslušných českých úřadů.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazykový projev, citace a další formální náležitosti jsou vesměs v pořádku. Oproti předchozí verzi, kterou 
Zavada v minulém semestru neobhájil, došlo v uvedených aspektech k viditelnému zlepšení. Na otázku, 
vytyčenou v úvodu, v závěru jasně odpovídá, když konstatuje, že se výchozí hypotéza o zaujatosti vůči Kosovu 
nepotvrzuje a nižší úroveň obchodní výměny mezi ČR a Kosovem uspokojivě objasňuje jinými faktory. Ve 
srovnání s předchozí verzí práce doznala zlepšení také závěrečná bibliografie.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Kladně hodnotím odstranění nadbytečných pasáží o „historickém pozadí“. Rekapitulaci českých postojů k 
nezávislosti Kosova v podobě, která se objevila v nové verzi textu, považuji za užitečnou, její souvislost s 
některými výchozími předpoklady (zaujatost, předsudky) je zřejmá. Celkově je předložená verze kultivovanějši, 
z formálního hlediska kvalitnější, lze ocenit také její jednoznačnější zaměření a skutečnost, že autor v závěru 
uspokojivě zodpovídá na stanovenou výzkumnou otázku. Z formálního hlediska lze tedy práci tentokrát 
doporučit k obhajobě. Zároveň ale nejde o práci příliš složitou, náročnou ani originální. Vychází především z 
českojazyčných zdrojů podobného ražení, které autor „převypráví“, srovná a místy doprovodí vlastním 
komentářem. Náročnost, originalita a celkový přínos nejsou v konečném výsledku příliš vysoké. Autor si 
nastavil laťku poměrně nízko a napodruhé ji překročil. To je ale stále trochu málo.      



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Proč práce končí rokem 2014? Jsou dostupné i novější údaje?  Došlo k nějakým změnám?  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Dobře.

Datum: Podpis:
2. června 2016 František Šístek, M. A., Ph. D. 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


