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Autor práce: Miroslav Kubíček, studijní obor: Mezinárodní rozvojová studia
název posuzované práce: Makedonie – národnostní a náboženská struktura na pozadí
historického vývoje

Formální splnění zadání práce:
Student po formální stránce splnil zadání bakalářské práce. Struktura práce je v souladu se
zadáním. Cíle práce jsou v odpovídající míře naplněny.
Obsahová úroveň práce:
Práce je založena na rešerši a kompilaci knižních a internetových zdrojů. Struktura práce je
logická a jednotlivé kapitoly jsou zpracovány pečlivě. Práce je vhodně doplněna přílohami s
obrázky a grafy, které zvyšují informační hodnotu práce.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Autor využívá knižní zdroje (11 zdrojů - některé v anglickém a v jednom případě i v srbském
jazyce) i internetové zdroje (22 zdrojů). Úroveň práce s literaturou je na velmi dobré úrovni.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Práce je gramaticky bez významných chyb a stylisticky na dobré úrovni. Určité výhrady lze
mít ke zvolenému zarovnání textu k levému okraji namísto na střed.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Práce nemá zásadní chyby, následující body jsou podnětem k diskusi.
•

Jak vidí autor vývoj budoucí situace v národnostním složení makedonského
obyvatelstva vzhledem ke vrůstajícímu relativnímu podílu albánského etnika
(analogie v sousedním Kosovu).

•

Považuje autor současnou Makedonii spíše za stabilizující nebo destabilizující prvek
v balkánkém regionu?

•

Proč volil při úpravě práce zarovnání textu k levému okraji namísto na střed?

Celkové hodnocení práce:
Práce se zabývá historickým vývojem etnického a náboženského složení Makedonie. Podává
důkladný přehled velmi složitého vývoje v této oblasti. První část práce (kap. 4 - Etnogeneze
makedonského národa) je cenná zajména kompilací množství relevantních zdrojů k tomuto
tématu. V druhé části (kap. 5 - Etnická a náboženská struktura Makedonie) autor prokázal
schopnost analýzy a syntézy dat z různých zdrojů. Autor v kapitole Závěr uvádí, že práce
nenabízí jednoznačnou odpověď na otázku Kdo jsou Makedonci? (což vzhledem ke
komplexnosti problému není zřejmě ani možné), ale snaží se zachytit stav minulých událostí
a ty následně interpretovat do současné situace. Tento cíl se autorovi podařilo naplnit.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
V Olomouci 28.05.2007
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