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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 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  2 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  2 

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, 1 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 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 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

3.4 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) 
 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá zaujímavou témou - resp. uhlom pohľadu 
nazerajúcim na príčiny vzniku vojny o Malvíny a jej spoločenských dosledkov z pozície 
Argentíny, čo nie je veľmi obvyklé. Ako prínosnú časť práce vidím ale skor v deskripci širšieho 
historického kontextu formovania argentínskej nacionalistickej myšlienky previazania identít  
s Malvínskym súostrovým, čo samotné vyústilo až vo vojenskú okupáciu tohoto územia. 
Práca je dobre štrukturovaná, autorka v analýze postupuje systematicky. Jej východiskom je 
teoretická část, ktorá vymedzuje pojem nacionalismu podľa Benedicta Andersona a uvádza 
širší kontext formovania argentinského nacionalismu. To slúži ako odrazový mostík pre 
empirickú časť pozostávajúcu z dvoch kapitol analyzujúcich vývoj vnútropolitickej situácie 
v Argentíne pred vypuknutím konfliktu a taktiež dopady prehranej vojny v argentínskej 
spoločnosti. Autorka presvedčivo zanalyzovala historický kontext argentínskeho prístupu 
k otázke Malvín, podarilo sa jej zodpovedať výskumné otázky, ale zároveň by sa z mojho 
pohladu dalo venovať viac priestoru overeniu základnej tézy. Zvolený postup a dostupné 
data nedávajú dostatočné odpovede, čo autorka sama priznává. 
 
Celkovo je možné zhodnotiť, že zvolená téma je v skutku zaujímavá, celá práca dobre 
spracovaná. Všetky parametre práce sú v súlade s  požiadavky kladenými na práce tohto 
typu na IPS, preto hodnotím známkou 1 -2 podľa obhajoby.   

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

 

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): 
 
      
 
 
 
Datum: 5.6.2017                                      Podpis: 


