
      

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

KGE 

                            

 

 

 

HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Jana Tišerová 

Studijní obor:  Ekonomická a regionální geografie 

Téma bakalářské práce:  Etno-politické aspekty konfliktu na Šrí Lance a 

implikace pro konflikt v Myanmaru  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Mgr. Martin Lepič 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno                                   

Posouzeno - podezřelá shoda          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila atraktivní a obtížné téma výskytu konfliktních událostí 

na Šrí Lance (včetně analýzy některých jejich determinantů), příčemž na rozdíl od většiny podobných 

studií se zaměřila na analýzu na mikro-regionální úrovni. Tento krok vedl ke zvýšené náročnosti při 

sběru, úpravách, zpracování a vizualizaci dat, ale v konečném důsledku přinesl zajímavé informace a 

umožnil načrtnout regionalizaci Šrí Lanky, co se výskytu konfliktů a jejich příčin týče. Autorka 

pracovala samostatně, přišla s řadou inovativních nápadů, které průběžně konzultovala a 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KGE 

v termínu stanoveném vedoucím KGE. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

 

zapracovávala do práce. Jako velký, ač možná nenápadný, přínos práce vnímám závěrečné zamyšlení 

nad implikacemi studia šrílanského konfliktu pro studium aktuálního konfliktu v Myanmaru. 

Původním záměrem práce bylo věnovat se primárně studiu myanmarského konfliktu, což se z důvodu 

nedostatku detailních dat ukázalo jako nemožné. Autorka však na toto téma nerezignovala a načrtla 

některé zajímavé možnosti (i omezení) této analýzy.  

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jaké vnímáte perspektivy budoucího soužití Tamilů a Sinhálců na Šrí Lance, především v etnicky 

promíšených oblastech východní části ostrova (oproti tamilsky homogenní severní části)? Hrozí 

opětovné vypuknutí konfliktu, nebo lze říci, že jeho příčiny byly již překonány? 

 

Můžete uvést některé další příklady inter-etnických konfliktů, jejichž příčina primárně ležela (či leží) 

ve strukturální diskriminaci na etnickém základě (tj. etnokracii)?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 27. 5. 2019       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


