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Autor práce:
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Obor:

Geografie-Historie

Název práce:

Vybrané politickogeografické aspekty konfliktu v Súdánu

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

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

10

Celkové hodnocení práce

100

83

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.).

Splnění požadavků zadání:
Práce splňuje zadání, má jasnou strukturu (ne vždy se ale podařilo vyhnout opakování již
uvedeného!) a logicky formulované vlastní závěry. Osobně bych asi více pozornosti věnoval
současným reáliím súdánsko-jihosúdánských vztahů, vzhledem k omezenému prostoru pro text se ale
ukázaly původní záměry zadání poněkud předimenzované.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka zpracovávala text bakalářské práce samostatně, pravidelně využívala konzultací.
Otázky k obhajobě:
Nejnovější události v Jižním Súdánu spíše potvrzují pesimistické scénáře a rychlé vystřízlivění
z nerealistických očekávání prosperity nově vytvořeného státu. Lze podle Vás ještě odvrátit etnický
konflikt mezi Dinky a Nuery, např. nedávným Macharovým návrhem na etnickou federalizaci země?

Uznávají ještě obě strany dohodu, která předpokládala uspořádání referenda o statutu sporného
území Abyei? Od původně plánovaného termínu hlasování už uběhlo několik let a nezdá se, že by se
k něčemu schylovalo…

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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