
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Václav Bouše 

Název práce: Britsko-argentinské vztahy v kontextu konfliktu o Falklandy 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 

 

 

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

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vývoje vztahů mezi Spojeným královstvím a 

Argentinou od války o Falklandy po současnost. Cíl práce je formulován jasně a srozumitelně, byť na autorem 

kladené otázky lze odpovědět okamžitě bez nutnosti sepsání práce. 

 

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

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

 

Práce se věnuje zajímavému tématu, které je ale uchopeno velmi popisně bez hlubší analýzy. Popisnost práce 

naznačují již formulované otázky práce, kterým chybí větší problematizace tématu. Tuto skutečnost 

podtrhuje chybějící teoreticko-metodologické ukotvení práce. Autor sice hovoří v cílech práce o rituálu, 

k němuž se v závěru práce také odkazuje, nikde v textu práce ale neuvádí, co míní oním termínem a jakým 

způsobem jej konceptualizuje. Pokud jde o metodologii, přestože autor zmiňuje použití obsahové analýzy, 

neuvádí, jakým způsobem bude onu analýzu provádět, na základě jakých dokumentů, a v podstatě ji v práci 

nepoužívá. Popisný dojem z práce umocňuje i její struktura, která je zvolena přísně chronologicky.  

Práce s prameny a literatury je na odpovídající úrovni. Zamýšlet se lze jen nad vhodností zdůvodnění, proč autor 

při zpracování práce nepoužil španělsky psané zdroje a omezil se na zdroje v anglickém a českém jazyce 

(s. 3). Na druhé straně lze ocenit využití primárních zdrojů. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální i jazykové stránce práce odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Překlepů, 

stylistických a jazykových chyb je v práci minimálně. Zvláštní členění autor zvolil u použitých zdrojů. 

Obvyklé bývá dělení na primární a sekundární, které se dále člení.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Celkově lze konstatovat, že se jedná o práci popisného charakteru založenou na relevantních zdrojích primárního 

i sekundárního charakteru. Autor dokázal na formulované cíle odpovědět, byť s určitými otazníky. Vhodné by 

bylo se zaměřit na relevantní teoreticko-metodologický rámec, který by autorovi umožnil hlubší analýzu 

zkoumaného tématu a jeho problematizaci. 

 

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

  

Mohl by autor při obhajobě vysvětlit, proč zkoumané téma nezasadil do vhodného teoreticko-metodologického 

rámce?  

Mohl by autor vysvětlit, na základě čeho dochází k závěru, že pro Velkou Británii jsou Falklandy spíše rituálem, 

zatímco pro Argentinu spíše národním zájmem? (s. 29) I s ohledem na tvrzení o vojensko-strategickém významu 

ostrovů pro Británii (s. 30). 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA(výborně, velmi dobře, 

dobře, nevyhověl): 

 

 

I přes uvedené výtky lze práci k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení velmi dobře – dobře dle obhajoby. 

 

   

 

Datum: 6. 6. 2017        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


