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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce je analyzovat reakci Velké Británie na revoluce arabského jara v roce 2011 ve vztahu ke čtyřem 

vybraným zemím ležícím v Perském zálivu. Ptá se, jestli došlo k přehodnocení tradičně dobrých vztahů, které 

Británie s těmito zeměmi má. Cíl je jasně definovaný a logicky stanovený. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce na první pohled zaujme velkou pozorností, kterou autorka věnovala obhajobě interpretativního přístupu 

k výzkumu. Tato část práce je velmi dobře rozpracovaná, vzhledem k použité metodě dává smysl a je dobře 

vyargumentovaná ve vztahu k literatuře. Bohužel ale práce dále obsahuje řadu problémů, které výzkum, který 

byl nepochybně velmi pracný, značně devalvují. 

 

První problém vidím ve výběru případových studií. Autorka sice tvrdí, že jde o jednopřípadovou studii (s. 4), ale 

případy jsou zcela zjevně čtyři – Bahrajn, Katar, SAE a Omán, resp. vztah Velké Británie k těmto zemím a jeho 

změna. Nikde v práci ale není výběr těchto případů zdůvodněný. Pokud se výzkumná otázka ptá na změnu 

britského postoje po arabském jaru, měly by se případy nějakým způsobem lišit, aby srovnání mělo nějakou 

přidanou hodnotu. Koneckonců autorka sama uvádí příklad studie, která srovnávala britský přístup k Libyi a 

Bahrajnu (s. 10). Rozdíl v britské reakci na (relativně) podobný vývoj v obou zemích je zajímavý a vyplývá z něj 

jasná otázka. U této práce ovšem takový rozdíl, který by vedl k výzkumnému problému, není. Britská reakce 

byla víceméně stejná a průběh víceméně také. Tak proč čtyři studie? 

 

Další problém vidím v systematické záměně diskurzu za politiku. Není zcela jasné, jestli cílem práce je srovnat 

změny v diskurzu, anebo změny v politice Velké Británie ke zkoumaným státům. Případně jaký přesně je mezi 

diskurzem a politikou vztah. Na jedné straně autorka pracuje s projevy ministrů v parlamentu, ale potom také 

zkoumá standardní diplomatické kroky – nóty, (ne)pozvání, návštěvy, podepsané dohody. Jasným závěrům by 

prospělo, kdyby bylo jasné, co přesně je objektem zkoumání, kde tento objekt začíná a kde končí, a jak je možné 

ho zkoumat. 

 

Nejasnosti přetrvávají také v metodologické rovině. Autorka sice představuje svoji bázi dat – projevy ministrů 

britské vlády, ale nikde nevysvětluje, jakým způsobem s těmito daty pracuje. Podle jakých kritérií vybírala 

jednotlivé projevy? Jakým způsobem je hodnotila? Podle jakých kritérií, jakých kategorií? S tím souvisí i 

problém různých oblastí vztahu, který představuje na s. 3. Není jasné, odkud se tyto kategorie vzaly a proč jsou 

předmětem výzkumu právě ty. Nabízela by se například spolupráce ve výzkumu a vzdělávání – britské 

univerzity mají své kampusy v Zálivu, studenti z těchto zemí přinášejí do britského školství hodně peněz. Proč si 

tato oblast nevysloužila svoji kategorii? Současně se zdá, že zvolené kategorie nejsou zcela rovnocenné. Obrana 

a bezpečnost nebo obchod jistě nejsou stejnou kategorií jako osobní vazby mezi představiteli. Ty lze chápat jako 

nástroj pro posilování vazeb v ostatních oblastech, nikoli jako cíl sám o sobě. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je čtivě psaná, odkazy i grafická úprava jsou bez problémů. Ohradil bych se jen proti dělení zdrojů na 

„primární zdroje“ a „sekundární literaturu“ (s. 67ff). 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z práce je mdlý. Na jednu stranu je za ní vidět dost práce a výzkum je dobře ukotven 

v interpretativní tradici. Na druhou stranu hodnotu výrazně snižuje nejasná volba případových studií a chybějící 

vysvětlení oblastí analýzy a jejích kritérií. Cíl práce se tak podařilo naplnit jen částečně. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

  

Prosím, aby se autorka vypořádala s výtkami a námitkami výše. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou C. 

 

 

Datum: 4. června 2019     Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


