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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Alena Bulvasová 

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

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaromír Soukup 

__________________________________________________________________________________ 

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: 

Autorka pro svoji práci využila všechny relevantní zdroje, tj. důležité archivní prameny, jež se 

nacházejí v Jihoafrické republice a ve Velké Británie, stejně jako odborné monografie a dílčí 

studie.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen zcela správně. Autorka v úvodu své práce jasně 

píše, že jejím cílem je analýza toho, „co bylo klíčovým „hnacím motorem“ meziválečné politiky 

Unie – zda se prioritou vládních kabinetů ve vymezeném 8 období stala rasová diskriminace či 

snaha o zrovnoprávnění Afrikánců s Brity, respektive afrikánská dominance v zemi a zda lze 

„éru generálů“ skutečně považovat za období, jež přispěla ke vzniku systému apartheidu.“ 

___________________________________________________________________________ 
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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: 

Struktura práce je logická. První kapitola je analýzou pojmu „Afrikánství“, vztahů jednotlivých 

skupin obyvatel v jižní Africe na počátku 20. století. Podle mého názoru bylo velmi důležité 

zařadit tuto kapitolu do práce pro pochopení dalšího vývoje v této oblasti. Druhá část se věnuje 

analýze politického prostředí v meziválečném období, diplomantka rovněž vysvětluje politiku 

jihoafrického nacionalismu. Páteř třetí kapitoly tvoří analýza rasové legislativy a sledování 

geneze rasové segregace v Unii. 

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

Diplomantka využila všech relevantních zdrojů. Jedinou kritickou připomínku mám k analýze 

literatury v úvodu práce. Jedná se spíše o seznam důležitých jmen a knih, které k tomuto období 

byly napsány. Čekal bych možná, že autorka uvede charakteristiku jednotlivých historických 

proudů, jež se dané problematice věnují (věnovaly). 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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Stručné hodnocení: 

Práce je na výborné jazykové úrovni, pojmy jsou v práci vysvětlené. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Diplomantka si zvolila poměrně složité téma, jak je ale patrné z mých předchozích poznámek, 

zhostila se tohoto úkolu na výbornou. Autorku bych pochválil za to, že využila velkého 

množství archivního materiálu (používá archivní materiály z Národního archivu v Kew v 

Londýně, ale rovněž z Jihoafrické republiky). Díky kvalitní heuristice pak mohla Bulvasová 

provést důkladnou analýzu dané problematiky. Diplomová práce Aleny Bulvasové splňuje 

všechny nároky kladené na tento typ kvalifikační práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak k dané problematice přistupují dnes jihoafričtí historikové? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 29. 1. 2016    Podpis: 


