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Posudek vedoucího bakalářské práce
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od tezí,
ale odchýlení je
vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a
odchýlení není vhodné
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným
tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*)

Označte vybrané hodnocení.

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

2.7

Oprávněnost a vhodnost příloh

Hodnocení známkou*)
2
2
2
1
1
2

2.8
*)

Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,
logická provázanost, grafická podoba textu)

1

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby;
max. 2000 znaků).

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
3.1
3.2
3.3
3.4
*)

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
1
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma
2
Argumentace a úplnost výkladu
2

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé
podbody; max. 1000 znaků).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Předkládaná práce se soustředí na analýzu gruzínsko-abcházského konfliktu, přičemž se chce
zaměřit na střet národnostních koncepcí spojených s těmito dvěma etniky.
Autorka se pokusila diskuzi o národnostních koncepcích zasadit do širší literatury zabývající
se teorií etnopolitkckého konfliktu. Tento krok se jeví jako vhodný, nicméně v práci zůstává
nedotažený. Toto je škoda zvláště proto, že autorka si studiem solidního množství relevantní
literatury vytvořila dobré podmínky pro efektivnější napojení. Potenciální vytvoření
silnějšího analytického rámce by také napomohlo lepšímu strukturování provedené
empirické analýzy. Přestože lze ocenit, že autorka konceptualizaci stále vylepšovala, ve
stávající podobě je v práci stále patrná mezera mezi teorií a empirickou analýzou.
Z celkového pohledu tedy práce vykazuje snahy o teoretizaci, je empiricky přesná a využívá
dostatečné množství kvalitních zdrojů. V tomto smyslu ji tedy mohu doporučit k obhajobě a
hodnotit jako velmi dobrou.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1

Dochází i nadále po 25-ti letech od války v Gruzii k manifestacím (nikoli nezbytně konfliktům)
rozdílných národnostních koncepcí?

5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: velmi dobře
Na práci lze ocenit empirickou přesnost a poctivost, stejně tak jako pokous o disciplinární
teoretizaci, jakkoli tento zůstal nedotažený.
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:

Podpis:

