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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce je, parafrázováno podle strany pět, analyzovat současnou situaci v Jižní Osetii jako výsledek vývoje 

v uplynulých třiceti letech a jako výchozí bod pro odhad budoucího vývoje. Cíl sice není formulován úplně 

obratně a může se jevit i jako poněkud široký, ale protože si autorka zvolila téma neotřelé, neprobádané a 

relativně obtížné, je možné tyto nedostatky pochopit a omluvit. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Autorka v textu prokázala, že se v tématu dokázala zorientovat. Cením si toho, protože i přes mediální 

„provařenost“, jsou zdroje k situaci v Jižní Osetii spíše vzácné a to zejména ty, které by mapovaly situaci před 

válkou Gruzie s Ruskem. Dostupné údaje se navíc často rozchází a situace jako celek byla v průběhu minulých 

let často velmi nepřehledná. Autorka přesto zvládla předložit jasný, přehledný a poměrně pečlivě zpracovaný 

text. U kapitoly tři bych rozhodně uvítala zdůvodnění proč zrovna tyto události a zrovna tyto osobnosti budou 

předmětem analýzy a nikoliv události/osobnosti jiné, stejně jako bych autorce doporučila předřadit kapitolu 

politický systém kapitole vybrané události, asi by to bylo ku prospěchu logické návaznosti textu. Kromě těchto 

parciálních doporučení ale nemám vůči obsahu práce velkých výhrad. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Po formální stránce je vhodné studentku pochválit, že dokázala zpracovat téma, ke kterému není dostupné 

velké množství zdrojů. Autorka tak byla nucena pracovat také s články z různých novin a časopisů a přitom 

zachovala nutnou míru relevance a ověřování zdrojů 

Za minus formální stránky považuji značné množství překlepů v úvodu, které kazí první dojem z textu. Stylistická 

stránka práce je místy slabší, ale většinou to není na úkor srozumitelnosti textu. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Uvedená práce dle mého názoru splňuje podmínky kladené na bakalářské práce. Autorka se poměrně 

přehledně a se ctí vypořádala s obtížným tématem a za to jí přísluší uznání. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 
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Představte komisi také ekonomickou situaci v Jižní Osetii, na kterých aktérech Osetie závisí a jak se to promítá 

do politické orientace země? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Velmi dobře. 
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