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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:   Analýza vztahů jihokavkazských států     

Autor práce:   Pavel Makovský 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Autor si klade za cíl podat analýzu vztahů mezi jihokavkazskými státy při aplikaci liberálně-

idealistické tradice. Cíl práce je zvolen dobře, jelikož se jedná o stále aktuální téma, a byl naplněn. 

Autor stanovuje dvě výzkumné otázky vztahující se k ekonomické rovině práce, obsah práce s nimi 

do velké míry koresponduje.  

 

Práce s literaturou 

Počet a kvalita informačních zdrojů je vyhovující. Autor pracuje s českojazyčnou a  anglickojazyčnou 

literaturou. Krom odborných pramenů autor využívá také primární zdroje. 

 

Metodika práce 

V úvodu práce autor popisuje strukturu práce nedostatečně. Rovněž není uveden rozbor užité 

literatury či dosavadní úroveň poznání v dané oblasti. Teoretický rámec práce se na dvou stranách 

věnuje myšlenkám liberálně-idealistické tradice, která stanovuje mantinely výzkumu analytické části. 

Výstavba textu je logická, ačkoliv není dostatečně vyargumentována, a celkově metodologie práce 

není uceleně rozpracována.  

 

Analytická část práce 

Autor se nejprve věnuje nastínění historického vývoje Jižního Kavkazu, přičemž tato část nemá 

pouze stroze deskriptivní charakter, ale objevují se také prvky analýzy. V další části autor umně 

rozebírá geopolitické ambice vlivných aktérů v regionu. Následující kapitola Obchodní vztahy je pak 

stěžejním úsekem textu. Autorovi se daří z uvedených dat vyvozovat relevantní závěry. Poslední 

analytickou kapitolu představuje hodnocení politických kontaktů, které autor pojímá jako indikátor 

politických vztahů mezi danými zeměmi. Autor se i zde snaží přinést vlastní poznatky a daná kapitola 

je zpracována skutečně originálně. 

 

Závěry práce 

Závěry práce jsou logicky a jasně zformulovány. Autor vyhovujícím způsobem zpracoval výsledky 

svého výzkumu, nicméně zodpovězení výzkumných otázek by mohlo byt explicitnější. 
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2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Z hlediska formální úpravy práci hodnotím velmi pozitivně. Práce splňuje všechny formální 

požadavky. Bohužel úroveň textu snižuje velké množství stylistických nedostatků, jako zejména 

špatné užití pádu ve větě, neshoda podmětu s přísudkem, chybný slovosled či celkově špatná a 

nesrozumitelná větná formulace. K metodě citování mám výhrady. U BP by bylo vhodné, aby 

v průběžných citacích byla uvedena konkrétní čísla stran, autor uvádí pouze celkový počet stran 

zdroje v kapitole Použitá literatura. Autor často končí odstavce bez uvedení zdroje, kdy není jasné, 

odkud informace pocházejí (např. s. 13, 16). Některé informace, jež nemohou být vlastní invencí 

autora, nejsou odcitovány vůbec (např. s. 19, 22, 29). V tomto případě se sice jedná o veřejně 

dostupné informace, ale u daného typu práce by uvedení zdroje bylo namístě.    

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Velice oceňuji autorovo vlastní zpracování užitých grafů a obzvláště map. Zaujal mne rovněž fakt, že 

autor navštívil země svého výzkumu, což svědčí o zájmu o danou problematiku. I přes některé výše 

uvedené nedostatky předložený text plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

Autor prokázal schopnost samostatně a hodnotně zpracovat dané téma. Analytické schopnosti 

autora jsou na vysoké úrovni. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Autor by mohl více rozvést srovnání zahraničního obchodu Arménie a Litvy ze s. 36. 

 

Datum: 30. května 2016  

Autor posudku: Mgr. Michaela Uchočová  
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