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Název práce: Na cestě k rasové segregaci: Jihoafrická unie mezi světovými válkami 

Jméno oponenta práce: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

K práci autorka provedla heuristickou fázi velmi důkladně a z hlediska současného stavu bádání 

neopomněla do své analýzy zahrnout nejnovější zdroje. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Volba cíle práce odpovídá zadání a cíl práce, tj. analýza tří zvolených „fenoménů“, z období 

meziválečného vývoje Jihoafrické unie, tj. pre-apartheidních dějin: 1) boj za rovnoprávnost 

Afrikánců s britskými přistěhovalci, 2) zavádění rasově motivované diskriminační a segregační 

legislativy a 3) politická rivalita búrských generálů Jana Smutse a Jamese Hertzoga, se jeví jako 

logické řešení problému. 

___________________________________________________________________________ 
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Je rozčleněna do tří přehledných kapitol 

(závěr by se číslovat neměl) a řady konzistentně členěných podkapitol, což odpovídá 

zvolenému postupu při vypracování chronologicky a tematicky strukturované práce. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka provedla výzkum v jihoafrických archivech National Archives of South Africa 

(NASA) a South African National Defence Force Documentation Center (SANDFDOC) a 

britském The National Archives Kew, sídlícím v Londýně. Současně pracovala s řadou 

vydaných pramenů a s velkým množství odborné cizojazyčné literatury, jež odpovídajícím 

způsobem analyzuje. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 
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Stylistická a jazyková stránka práce Aleny Bulvasové je na výborné úrovni; použitá 

terminologie je adekvátní. 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená diplomová práce Aleny Bulvasové představuje analýzu politických, hospodářských 

a sociálních aspektů formující rasovou segregaci v meziválečné Jihoafrické unii. Současně si 

dovoluji vyzdvihnout skutečnost, že práce představuje svým rozsahem a zaměřením v českém 

prostředí nejen zajímavou, ale i přínosnou studii. Alena Bulvasová dle mého názoru předložila 

po odborné stránce slušnou práci, analyzující příčiny, průběh a v chronologickém kontextu i 

důsledky rasové legislativy z politického, ekonomického a společenského úhlu pohledu. 

Navzdory marginálním výtkám je třeba zmínit fakt, že Alena Bulvasová svou práci založila 

nejen na rozsáhlém archivním výzkumu v několika archivech, ale i na cizojazyčných 

sekundárních zdrojích a pramenech, a proto je práce po obsahové stránce výborná. Vzhledem 

k tomu, že předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ 

studentské kvalifikační práce, navrhuji hodnocení výborně. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

1) V čem byste viděla příčinu zavádění rasové legislativy v Jihoafrické unie? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: Výborně 

 

 

 

Datum: 29.1.2016       Podpis: 


