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

     

    Cíl práce je autorem jasně formulován. Šlo mu o jednu z méně známých a sledovaných sloţek politiky 

ukrajinského státu vůči jeho národnostním menšinám. Zajímavost badatelského úkolu je posílena provázáním 

tématu s československými dějinami období první republiky.    

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

    Téma bylo jistě poměrně náročné a předpokládalo schopnost autora vyrovnat se i s obecnou rovinou 

menšinové politiky ukrajinského státu. Přístup autora byl dostatečně tvůrčí, struktura práce je logická, 

argumentace srozumitelná. Mnoţství vyuţitých pramenů je výrazné, dostačující je také počet a typ doplněných 

příloh.   

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

    Jazyková úroveň práce plně uspokojuje, počet pravopisných či tiskových chyb je minimální. K formálním 

náleţitostem nemám připomínek.   

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

    Student si zvolil téma z vlastní iniciativy a prokázal výraznou schopnost samostatně pracovat jak v oblasti 

heuristiky, tak interpretace zjištěných skutečností. Přitom neměl v české odborné literatuře ţádného předchůdce. 

Práce jasně ukazuje logičnost a účelovost přístupu ukrajinského i maďarského státu k problematice maďarské 

národní skupiny v Ukrajině i peripetie jejího vývoje po zániku Sovětského svazu. Bylo by zajímavé mít 

k dispozici podobnou práci týkající se rumunské popř. moldavské menšiny v poměrně blízké oblasti západního 

ukrajinského pohraničí.    

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

        Autor by mohl konstatovat, nakolik se v mimo oficiální politické prostředí (např. v publicistice  

postkomunistického Maďarska) projevily názory na vhodnost změny hranice s Ukrajinou a vrácení 

podkarpatského regionu.   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

  

        Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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