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

Základním předpokladem dobré bakalářské práce je jasně zvolený cíl a předmět zkoumání. S tím se autor
popasoval velmi dobře. V práci zkoumá postavení maďarské menšiny na Ukrajině a její roli ve vzájemných 
vztazích Maďarska a Ukrajiny. Až na „drobné krůčky stranou“ Jakub Mareš od tématu neodbíhá a práce tak má 
jasnou strukturu i směřování.

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

Předně musím ocenit velmi slušnou práci s prameny a pro účely bakalářské práce poměrně velký rozsah 
zkoumané literatury. Struktura práce je přehledná díky jasně formulované výzkumné otázce. Zařazení 
jednotlivých kapitol do sebe zapadá a vytváří jasnou logickou linku. K části, kterou autor nazval teoretickou, lze 
ovšem vznést několik výhrad. V první podkapitole se věnuje charakteristice Zakarpatské oblasti, přičemž popis 
průměrných srážek a průměrných teplot působí poněkud nemístně. Těžko uvěřitelná je informace, že města 
Mukačevo a Užhorod byla založena již ve čtvrtém století. Poté následuje část, kde se snaží definovat pojem 
menšina pomocí definic mezinárodních organizací. Zde by možná stálo za úvahu zmínit maďarský přístup 
k definování národní menšiny. Ukrajinský přístup je pak popsán v poslední podkapitole, kde autor mimo jiné 
analyzuje ukrajinské právní předpisy týkající se národnostních menšin a jejich práv. K dalším částem nemám 
výhrad, autor dokáže velmi dobře vybrat zásadní události, kterými charakterizuje poměrně dlouhé časové období 
(1991-2016), což obecně nebývá snadný úkol.

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

Jazyková úroveň předkládané bakalářské práce je příkladná. Chyb a překlepů bylo v práci minimum (jen do 
poznámek pod čarou se vloudil překlep jména Kocsis). Po formální stránce nemám k práci žádné výhrady.

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

Bakalářská práce Jakuba Mareše dobře analyzuje roli maďarské menšiny v bilaterálních vztazích Maďarska 
a Ukrajiny. Za nosný závěr práce lze považovat tezi o menšině jako o pozitivním katalyzátoru maďarsko-
ukrajinských vztahů. Závěr je obzvláště zajímavý, porovnáme-li jej s maďarsko-slovenskými či maďarsko-
rumunskými vztahy. Úskalí práce spatřuji v hodnocení postavení menšiny na základě formálních dokumentů 
typu zákonů a ústavy. Ukrajina stále patří k zemím, kde mají zákony často jen hodnotu papíru, na kterém jsou 
napsány.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Lze vůbec hodnotit postavení maďarské menšiny na základě analýzy legislativy? Jak se případně liší od 

skutečnosti?
Jak vidí autor problém mobilizace příslušníků maďarské menšiny pro vojenské operace v Donbasu?



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

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně.
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