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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

 
Zvolená téma je nepochybne zaujímavá, jasne zdôvodnená a relevantná. Za mierne 
problematickú však považujem formuláciu samotného názvu práce (vhodnejšie by asi bolo 
v názve odkázať priamo na otázku identity než na geopolitiku). 
Konštruktivistické chápanie (kolektívnej) identity je vhodným teoretickým ukotvením práce 
a autorka preukázala dostatočnú znalosť príslušnej literatúry. Z hľadiska metodologického 
postupu je nejasný význam formulovanej hypotézy (nejedná sa jednoducho len o 
predpokladaný záver induktívneho postupu?) a tvrdenie, že práca sa "sústreďuje na 
hľadanie kauzálnych súvislostí". Z metodologického hľadiska nie je ani jasné, prečo 
autorka v závere práce označuje zistený význam medzinárodnoprávnych záväzkov SR 
(kontrolná / sprostredkujúca (?) premenná) za problém. 
Práca využíva rozsiahle množstvo relevantných zdrojov, je logicky členená a úplná. 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Práca je spracovaná veľmi kvalitne, zahŕňa široké spektrum relevantných historických aj 



súčasných faktov, ktoré sú v rámci stanoveného teoretického rámca vhodne uvedené a 
interpretované. Na druhej strane však práca občas skĺza k púhemu vymenovaniu 
historických udalostí či prijatých zákonných noriem a uprednostňuje ho pred detailnejšou 
analýzou ich kontextu. Napríklad práca síce relatívne podrobne popisuje vznik a vývoj 
slovenskej a maďarskej identity, opomína ale niektoré existujúce vysvetlenia pre rozdiely v 
ich formovaní. Napríklad rozdiel medzi maďarským politickým a slovenským kultúrnym 
ponímaním národa možno pripísať tomu, že slovenská vyššia šľachta neexistovala a 
uhorská aristokracia bola de facto maďarskou aristokraciou. Niektoré súhrnné tvrdenia sú 
potom príliš zjednodušujúce (napr. tvrdenie, že Habsburgovci boli do pol. 19. stor. vnímaní 
Slovákmi ako nepriatelia; v povstaní v r. 1848 ale slovenskí dobrovoľníci bojovali prevažne 
proti maďarským jednotkám s požehnaním či v spolupráci s Viedňou). 
Z tohto pohľadu sa najmä v tretej kapitole práca občas mení na dôsledný zoznam 
legislatívy, pričom analýza obsahu a kontextu ich prijatia sa obmedzuje na niekoľko 
zjednodušujúcich tvrdení.  

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

V poriadku, zvláštne je len označenie kategórií zdrojov v záverečnej bibliografii. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Štylistická a jazyková úroveň textu je dobrá, aj keď v práci sa vyskytujú príležitostné 
preklepy, nesprávne skloňovanie a pod. 
V práci chýba avizovaná príloha Prehľad platnej legislatívy (viď pozn.112). 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 
Výtlačok práce je úplný. 

 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práca zodpovedá požiadavkám kladeným na diplomové práce a odporúčam ju k obhajobe. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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