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1. CÍL PRÁCE   
 
Tématem této bakalářské práce je izraelské mírové hnutí Šalom Achšav. Toto hnutí Mír ihned vzniklo 
v roce 1978 v době izraelsko-egyptských mírových jednání. Díky své nadstranickosti se toto hnutí 
mohlo stát nejvýznamnějším a nejúspěšnějším a těší se široké podpoře.  
Autor mapuje vznik Šalom Achšav, jeho vývoj a aktivity během Libanonské války a První během 
intifády, dochází až k současnosti a k postavení hnutí v izralské společnosti nyní. 
Cíl práce je naplněný. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 
 

 
Bakalářská prác Tomáše Tvrdka je kvalitně zpracovaná, věnuje se jednotlivým otázkám s výjimečnou 
pečlivostí a přesností, postihuje problém do hloubky.  
Autor předkládá studii vyváženou, obsáhlou a solidně podloženou. 
Práce neobsahuje přílohy. 
  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 
 
 
Jazykový projev je na vysoké úrovni, poznámkový aparát odpovídá požadavkům a bibliografie je 
dostačující, i když se jeví jako poněkud nepřehledná. 
  
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

 originalita myšlenek apod.): 
 

 
V případě této bakalářské práce lze konstatovat, že jde o kvalitní, podrobnou a dobře podloženou 
studii, navíc jde o téma,  které v českém jazyce dosud není monograficky zpracováno.  
Kvality této práce převyšují požadavky a obvyklou úroveň bakaářských prací a odpovídá spíše 
nárokům práce diplomové.  
Tato odborná studie by byla vhodná též pro publikaci. 

 



  
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě (jedna až  

   tři) 
 
Není občanský aktivismus někdy zneužívaný politickými elitami? Není hnutí deklarující se jako 
nadstranické ve skutečnosti oporou levicových uskupení a levicové politiky? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 
 
Narhuji hodnocení Výborně.  
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