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

Bakalářská práce Martina Louţeckého se zabývá situací Salazarova reţimu v Portugalsku na přelomu 50. a 60. 

let, koloniálními válkami v portugalských koloniích a dopady těchto válek na vnitřní situaci v zemi. Cílem práce 

je zjistit, do jaké míry koloniální války napomohly autoritativnímu reţimu překonat krizi konce 50. let a posílit 

svoji pozici u obyvatel země. Výzkumná otázka velmi zajímavá, autor výrazně zapracoval na lepší definici svých 

cílů a popisu, jak jednotlivé vnitropolitické situace v samotném Portugalsku i v jeho kolonií a na následném 

srovnání se změnami, kterými země prošla v první polovině 60. let. 

 

Na bakalářskou práci jde o zbytečně velký rozsah, takţe pak je logickým důsledkem,  

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

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

Autor výrazně zapracoval na pouţití adekvátního objemu zdrojů, zejména zahraniční (portugalské) provenience, 

čímţ prokázal dostatečnou orientaci v dané problematice. Autor si také lépe definoval výzkumnou otázku, která 

se snaţí zjistit, zda koloniální válka pomohla ve svém počátku upevnit pozice Salazarova reţimu. Struktura práce 

rovněţ doznala pozitivních změn, nicméně některé kapitoly jsou nepříliš logicky členěné, jiné mají zase výrazně 

deskriptivní charakter, či z nich není zřejmé, jakou mají relevanci vůči výzkumné otázce (a v úvodu to není 

argumentováno). Rovněţ závěr práce a odpověď na výzkumnou otázku by snesly větší propracovanost. Autor 

sice dochází k potvrzení své teze, ţe válka ve své počáteční fázi pomohla Salazarovu reţimu k upevnění jeho 

pozic, avšak tato zjištění plně nevyplývají z autorových argumentů v předchozí části práce. Práci by jednoznačně 

prospěla větší návaznost mezi zkoumanou otázkou a přednesenými argumenty (jinak dobře zpracovanými a 

popisujícími důleţitou část portugalské historie). Autor rovněţ odstranil faktografické nepřesnosti a logické 

nedostatky z předchozí verze práce 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce průměrného charakteru a splňuje náleţitosti standardní bakalářské práce na IMS. 

Práce s poznámkovým aparátem a pouţitou literaturou jsou na dobré úrovni, stejně jako rozsah celé práce. 

Jazykový projev sice obsahuje dílčí nepřesnosti, ale došlo k jeho výraznému vylepšení. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z bakalářské práce Martina Louţeckého je průměrný. Autor zvolil zajímavé a v českém prostředí 

netradiční téma. Autor prokázal schopnost zformovat komplexní výzkumnou otázkou a snaţil se na ni nalézt 

relevantní odpovědi, coţ se mu částečně povedlo. Při více vymezeném rámci a struktuře práce se dalo dosáhnout 

lepšího výsledku. Některé pasáţe práce nejsou pro zkoumané téma příliš relevantní. Cílů práce bylo přesto více 

méně uspokojivě dosaţeno. Celkově práce působí ucházejícím dojmem, došlo k jejímu výraznému vylepšení 

oproti předchozí verzi. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

1) Hrozil na konci 50. let Salazarovu reţimu reálně konec? 

2) V čem spočívají důvody nárůstu obliby reţimu v první fázi koloniálních válek a kdy došlo ke zlomu této 

situace? 

 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloţenou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 

Datum: 2. 9. 2017        Podpis: 

 

 

 

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

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

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

 

 


