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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
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)

Práce odpovídá scháleným tezím magisterského projektu. Oproti tezím došlo 
k dílčím modifikacím ve struktuře i metodě komplexního geopolitického 
modelování. Tyto úpravy reflektují postup při zpracování zkoumaného tématu, 
byly průběžně konzultovány s vedoucím práce a na výsledné podobě práce se 
projevují pozitivně.

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
1



2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1-2
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
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)

Zvolené téma transhraničního regionu Ambazonie a Biafry je sice vysoce 
originální (přestože problematice Biafry je i s ohledem na výročí občanské války 
trvale věnována značná pozornost v odborné literatuře), v české ale i zahraniční 
odborné literatuře zpracováno jen marginálně, přesto představuje vysoce aktuální 
a důležitou problematiku z hlediska politické geografie, geopolitiky, 
mezinárodních vztahů či státovědy. Práce, přestože naráží na určité limity dané 
náročností zkoumaného tématu, rozsahem práce či technickými omezeními, na 
které autor narazil při zpracování tématu představuje přínost daný shromážděním 
značného množství informací i metodou zpracování. Autor shromáždil značné 
množství faktografických i odborných zdrojů, se kterými je schopen kriticky 
pracovat. 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
2

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.4 Dodržení citační normy 1-2
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 1-2
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci 

1

3.8 Grafická úprava textu 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. 2000 znaků)

Práce má logicky vystavěnou strukturu, splňuje formální náležitosti závěrečné 
magisterské práce (grafický úprava, práce se zdroji, zvolené přílohy, 
konceptualizace). Slabší stránku práce představuje autorova stylistika, kdy 
použitý styl práce, větná stavba působí na čtenáře poněkud kostrbatým a 
kašírovaným (výjimkou není ani expresivní výrazivo, které nepřispívá k celkovému 
dojmu z práce) dojmem, ale to je subjektivní hodnocení autora tohoto posudku.
V textu se vyskytují i občasné překlepy, nicméně gramatická stránka práce 
nevykazuje zásadní chyby.

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



Navzdory výše zmíněným výtkám ke stylistické úrovni práce, představuje autorova 
práce zajímavou analýzu dvou regionů (Biafry a Ambazonie - jižní část bývalého 
britského Kamerunu) s cílem odpovědět na otázku, zda tyto dvě oblasti tvoří 
transhraniční region (tedy zda tvoří kompaktní teritoriální entitu) a hypoteticky, 
zda u tohoto virtuálního regionu existují strukturální předpoklady pro vytvoření 
nezávislého státu. Jedná se o nadmíru zajímavé téma nejen s ohledem na historii 
obou regionů (zejména události genocidního charakteru z konce 60.let), ale i 
s ohledem na současné pnutí v obou regionech (nepříliš známým faktem je, že 
Ambazonie v roce 2006 vyhlásila nezávislost, či že situace v Biafře působí napětí 
na nejvyšší úrovni mezi Nigérií a Israelem, který historicky Biafru podporoval, či 
není příliš známa ani role severní části Britského Kamerunu ve válce o Biafru).
Daný region rovněž poukazuje na nekonsistentní přístup OAU/AU k principu uti 
possidetis iuris, kdy právě v oblasti bývalého Britského Kamerunu nebyl 
aplikován. Zajímavou stránku práce představuje i osobní znalost prostředí části 
regionu, schopnost pracovat se zdroji v obou relevantních jazycích, znalost 
metody komplexního modelování a další. Celkově práce naplnila stanovené cíle, 
ikdyž autor ke svým závěrům přistupuje do určité míry kriticky, když přiznává, že 
půovdní předpoklady nebyly prokázány, což však nemusí být nutně negativem. 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jaké strategické zájmy má Israel v Nigérii/Biafře?
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji.

Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:   Doporučuji práci s ohledem na průběh 
obhajoby hodnotit výborně až velmi dobře.

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                                Podpis:




