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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

77

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Předložená práce odpovídá obsahovým i formálním nárokům kladeným na bakalářské práce. Jedná se
o prvotní vstup autorky do súdánských reálií. Lze se domnívat, že jej zvládla obstojně.
Nedostatky v práci:
a)

v práci

postrádám

větší

důraz

na

zhodnocení

odrazu

politického

vývoje

konfliktu

v administrativním uspořádání zájmového území. Taktéž měly být daleko precizněji reflektovány
geopolitické aspekty nově vzniklé (rok 2011) hraniční linie. Ačkoliv jsou zmíněné záležitosti
definovány v zadání práce, autorka se jejich hlubší analýze poněkud vyhnula.
b) formálně nepřípustné uvádění části literatury a internetových zdrojů kompletně v kap. č. 1.
c) soubor použitých informačních zdrojů mohl být strukturován vhodněji, tzn., že mohl obsahovat
více odborných zdrojů na úkor těch nepříliš relevantních. Příliš nechápu, proč je čerpáno z mediálních

zkazek (Aktuálně), a naopak není využito prací jednoho z největších odborníků na oba Súdány (R. O.
Collins) anebo podrobných analytických výstupů nezávislých institucí jako jsou SIPRI aj.
d) Summary je de facto anglickým ekvivalentem závěru. Toto není v žádném případě přípustné! Á
propos znamená to tedy, že práce kvalifikační práce postrádá závěr?
e) text je zatížen zbytečným opakováním informací. Čtenář se tudíž dostává do situace, kdy se hned
na několika místech dozvídá o příčinách eskalace druhé fáze konfliktu v roce 1983, o celkových
počtech obětí konfliktu atd. Nemyslím si, že je tato skutečnost žádoucí, navíc působí jaksi na úkor
toho podstatného, viz bod a) posudku.
Otázky k obhajobě:
1) Jaký vliv na další vývoj Jižního Súdánu může mít investiční projekt LAPSSET?
2) Jak byste zhodnotila vývoj investic do infrastruktury po vstupu zahraničních ropných společností
na súdánský trh? Existují v tomto ohledu výrazné diference, pokud byste srovnala Súdán s Jižním
Súdánem?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.
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