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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a 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 ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu
2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle 
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)

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:            

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1-2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci 

1-2

3.8 Grafická úprava textu 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. 2000 znaků)

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:     

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

Autorka předložené práce si položila výzkumnou otázku, zda zhoršení politické a socio-
ekonomické situace Afrikánců je natolik signifikantní, že povede k úsilí o prosazení práva 
na sebeurčení (v tomto se liší od teze definované v projektu, kdysi vycházela z premisi, že 
navzdory společenským změnám po roce 1994 si Afrikánci uchovali dostatečný vliv 
k prosazení vlastního státu). Autorka práci průběžně konzultovala, prokázala schopnost 
samostatné práce, kritické analýzy zdrojů i celkově objektivní analýzy. Výsledkem je 
poměrně detailní a zdroji i argumenty podložená analýza proměny socio-ekonomického i 
politického postavení tohoto národa v tzv. rainnow nation. Celkově lze říci, že autorka 
shromáždila značné množství dat, která je navíc schopna správně a objektivně analyzovat. 
Výsledná práce nabízí plastický a solidní obraz postavení Afrikánců v současné JAR, včetně 
proměny jejich politické reprezentace a posunu v náhledu na ideu vlastního státu. Kromě 
toho analyzuje i faktory, které do budoucna mohou ohrožovat jejich postavení. Rovněž i 
analyzuje vliv jihoafrické ústavy na jejich postavení, která poskytuje relativně rozsáhlou 
možnost vnitřního sebeurčení i taktiku jednotlivých aktérů ve vztahu k myšlence na vnější 
sebeurčení. Autorka rovněž věnuje pozornost čistě jihoafrickým komunitám Orania a 
Kleinfontein. S jejími závěry týkajícími se pravděpodobnosti secese lze souhlasit.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jaký může mít dopad "Nkandla" a "Gupta" skandál na výsledky jihoafrických 

komunálních voleb?
5.2 Lze v případě pokračují ekonomické a politické polarizace mezi Western Cape a 



centrální vládou očekávat nárůst napětí, které by mohlo přerůst až v separatistické 
tendence této provincie?

5.3 Jaká je role Afrikánců v ANC?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:         

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         
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