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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)

Metoda a struktura práce byla oproti schváleným tezím práce částečně 
modifikována. Konečná struktura práce je logicky konstruovaná s jasně 
definovaným cílem práce a výzkoumnou otázkou.

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 3
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 2



2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu
a sledované cíle 

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)

Zvolené téma je nejen relevantní, ale nadmíru aktuální z politického i 
akademického hlediska, kdy se pozornost přesouvá od analýzy vnitropolitického 
vývoje jednotlivých případů k analýze externích faktorů určujících podobu a 
engagement jednotlivých případů (viz. Berg, Pegg forthcoming). Na zvolených 
případových studií autorka spíše summarizuje známé skutečnosti (za použití 
relevantní a méně známé teoretické literatury o vlivu vnějších aktérů - viz. 
Heraclides, Jakša) než přináší inovativní autorský pohled či poznatky. Slabší 
stránkou je rovněž rešerše literatury, kdy v případě jednotlivých case studies se 
autorka spokojuje s několika málo zdroji (přestože relevantními), přičemž byla  
upozorněna na nutnost vlastní a detailní rešerše relevantních zdrojů. Přestože 
zvládá v teoretické části zvládá základní instrumentalizaci, potenciál dostupné 
literatury nebyl vyčerpán. 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
3

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2
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!)
1-2

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

2

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)

Z formálního hlediska práce splňuje formální požadavky FSV kladené na tento typ 
prací. Autorka dodržuje standardy práce se zdroji, rovněž jazykova a stylistická 
stránka, či formální úprava předložené práce nevykazují zásadní nedostatky.
Nicméně práce je psána ve slovenském jazyce a tento aspekt práce nedokáži 
plně posoudit.  Autorka prokazuje základní orientaci v problematice, 
konceptualizace klíčového pojmu a dalších (suverenita, sebeurčení, secese, 
uznání) je dostatečná, nikoliv však vyčerpávající. Autorka pracuje s důležitými 
pracemi S.Pegga, D.Geldenhuyse, Grahama a Horneho, D.Lynche, E.Berga či 
N.Cespersen, nicméně terminologický stránka práce není vyčerpávající a zvolená 
terminologie (de facto state) není přesvedčivě zdůvodněná (proč ne např. 
unrecognized state), přestože se obecně jedná o stále šířeji sdílený konsensus 
v akademické debatě. Rovněž definice klíčového pojmu sice není chybná, ale 



výsledná podoba promítající se do taxativního výčtu zkoumaných case studies 
není plně přesvědčivá.

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

Celkově práce splňuje požadovaná kritéria, ale zároveň nepřináší kromě 
deskripce, specialistům známých faktů, objevné závěry. Proto lze konstatovat, že 
obrovský potenciál zvoleného tématu zůstal do značné míry nevyužit. Celkově lze 
říci, že autorka sice naplňuje cíl práce za použití teoretického rámce M.Sterio o 
vlivu mocností a zodpovídá vytyčené otázky týkající se vlivu externích hráčů na 
status daných entit. Zejména část práce týkající se motivů vnějších aktérů 
k podpoře jednotlivých DFS zůstává v rovině opakování známých faktů (často 
sporných o loutkové povaze DFS), což je problém celé empirické části práce.
Práce spíše než vlastní přínost k rozvoji tématu nabízí summarizaci existujících 
poznatků a učiněné závěry o povaze existujících DFS zůstávají spíše v povrchní 
rovině, kdy autorka nenabízí ucelenou a hlubokou analýzu (k té dochází jen 
příležitostně např. v případě role Egypta vůči uznání Somalilandu či USA k 
Abcházii) zájmů klíčových aktérů (které jsou často nuancované a skryté za 
formálním zdůvodněním respektu k principu teritoriální integrity či uti possidetis) 
v jednotlivých případech.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Čím se z hlediska práva na dekolonizaci/vztahu k principu vnějšího sebeurčení 

liší Somaliland, Jižní Súdán, Eritrea a Západní Sahara. Na základě jakých 
argumentů vycházející z rezoluce 1514/1960 lze podpořit/odmítnout právo 
těchto entit na suverénní státnost?

5.2 Jaký je postoj Etiopie vůči uznání Somalilandu a čím jej lze vysvětlit?
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: velmi dobře

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                                Podpis:




