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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Václava Bouše analyzuje roli argentinsko-britského sporu o suverenitu nad Falklandskými 

ostrovy (Malvínami) v bilaterálních vztazích mezi oběma státy. Zaměřuje se na období od skončení války o 

Falklandy (1982) do současnosti. Táže se, nakolik ve zkoumaném období spor o Falklandy (negativně) určoval 

charakter vzájemných vztahů v celém jejich spektru, anebo zda se postupem času jeho evokování stalo spíše 

pouze jakýmsi politickým rituálem se symbolickým obsahem, fakticky odděleným od jinak normalizovaných 

ekonomických a politických vztahů.    

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zvolené téma je podle mého názoru pro bakalářskou práci vhodné, a to jak z hlediska svého věcného a časového 

záběru, tak i relativní dostupností zdrojů potřebných pro jeho zpracování. To navíc od autora nevyžaduje 

zvládnutí specializované metodologie. Zároveň však nabízí zajímavý a neotřelý pohled na jinak poměrně známé 

mezinárodněpolitické téma. 

 

Převážně deskriptivní stať práce je strukturována chronologicky, což je plně funkční z hlediska zkoumaného 

problému (autor sice v přiložených tezích práce uvádí, že došlo k upuštění chronologického popisu vztahů obou 

zemí ve prospěch perspektivy založené na analýze jejich vybraných milníků, ovšem praktický rozdíl není valný). 

Analytická část práce (kapitola 3) je poměrně stručná a neproniká do obzvláštní hloubky, věcně je nicméně 

korektní a přináší uspokojivou odpověď na nastolenou výzkumnou otázku (především dokládá asymetrický 

význam falklandské otázky ve struktuře bilaterálního britsko-argentinského vztahu pro oba aktéry).   

 

Autora chválím za snahu pracovat přímo s primárními zdroji, naopak bibliografická základna práce je poměrně 

úzká. Autora v tomto pohledu omezovala nedostatečná znalost španělštiny, což však na úrovni bakalářské práce 

považuji spíše za dílčí než za zásadní problém. Celkově nemám k autorově práci se zdroji výhrady, jejich rozbor 

v úvodu práce je dostačující.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyková úroveň práce je solidní, byť ne nadprůměrná.  

 

Dílčí připomínku mám k bibliografickému seznamu, kde u elektronického zpravodajství postrádám přesnou 

dataci zveřejnění jednotlivých textů (a dále namísto „anonyma“, uvedeného jako autor jednoho z textů, měl 

být název deníku coby nositele primární odpovědnosti). Odkazový aparát je s drobnými prohřešky (chybí 

např. část záznamu v pozn. 14) adekvátní. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Václav Bouše v předložené práci prokázal svou schopnost formulovat a na úrovni požadované od bakalářské 

práce zpracovat relevantní odborné téma. K práci je možné vznést určité připomínky, celkově je však podle 



mého názoru solidní a nemá opravdu závažné slabiny. Jako vedoucí práce zároveň chválím autorův poctivý 

přístup po celou dobu jejího zpracovávání. Autorovy závěry považuji za korektní a podložené informacemi 

uvedenými v práci. Cíle práce byly z mého pohledu naplněny.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Domnívá se autor, že poznatky, k nimž dospěl při studiu konkrétního a jedinečného bilaterálního sporu, mohou 

mít širší, obecnější platnost? Pokud ano, v čem?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci Václava Bouše doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 
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