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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). 

 
Cíl práce, její metodologie a struktura odpovídají schváleným tezím. 

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  1 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

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). 

 
Bakalářská práce má logickou strukturu. V první části autorka definuje pojem 
nacionalismus a kreolský nacionalismus. Druhá část analyzuje příčiny konfliktu a třetí 
dopady tohoto konfliktu na argentinskou společnost. V této poslední části by možná 
stálo za to vysledovat podrobněji společenské důsledky této války. Chápu ovšem, že 
to by přesahovalo možnosti bakalářské práce. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

1-2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  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 podbody; max. 1000 znaků). 
 

Autorka má naprostou pravdu v tom, že otázka Falkland/Malvín zasáhla argentinskou 
společnost mnohem silněji v porovnání s tou britskou. Dodnes tato problematika 
v argentinské společnosti dosti rezonuje. Na druhou stranu nelze úplně pominou vliv 
války o Falklandy na britskou politiku. Tzv. falklandský faktor pomohl Margaret 
Thatcherové zvítězit ve volbách v roce 1983. Autorka také v úvodu své práce píše, 
že argentinská junta "učinila rozhodnutí o vojenském obsazení Falkland/Malvín za 
účelem spuštění vlny nacionalismu v argentinské společnosti, od níž si slibovala 
ukotvení své dominantní vnitropolitické pozice." Já bych v tomto případě dodal i to, 
že důležitou úlohu hrála i hospodářská situace v zemi.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Na závěr svého posudku musím s radostí poznamenat, že se jedná o kvalitní 
bakalářskou práci, autorka dané problematice rozumí. Tato bakalářská práce splňuje 
podmínky kladené na tento typ kvalifikační práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

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

5.1 Jaký je vztah nové vlády v Argentině k otázce Falkland? 

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: výborně  
 
 



      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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