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

 

Diplomová práce Kateřiny Fričové se věnuje přístupu Spojeného království ke čtyřem státům Perského 

zálivu – Bahrajnu, Kataru, Ománu a SAE – během tzv. arabských revolucí v roce v 2011. Jde o země, 

s nimiž Británii i po skončení koloniální éry pojí poměrně úzké vazby ve vojenské i ekonomické oblasti, 

příslušníci zdejších vládnoucích rodin navíc tradičně studují na britských vojenských školách a získávají 

tak úzké osobní vazby na britské prostředí. Koaliční vláda vedená Davidem Cameronem se v období před 

vypuknutím arabských revolucí snažila tyto vztahy dále prohlubovat. Revoluce však v důsledku násilí a 

porušování lidských práv, které je provázelo, postavily britskou vládu před dilema, zda a jak dosavadní 

politiku vůči státům Perského zálivu revidovat. Cílem předložené práce, jež je ukotvena 

v interpretivistickém přístupu ke studiu zahraniční politiky, je prozkoumat povahu tohoto dilematu v jeho 

historickém, materiálním a ideovém kontextu a interpretovat zjištěné změny či naopak neměnnost britské 

politiky. Hlavním závěrem práce je, že ani v jednom ze čtyř sledovaných případů nebylo vzniklé 

zahraničněpolitické dilema (dlouhodobé zájmy sledované strategickou kooperací s vládnoucími režimy 

versus deklarované normativní závazky britské zahraniční politiky) takové povahy, aby si vynutilo trvalé 

přehodnocení přístupu britské vlády k daným státům. 

 

 

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

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

 

Zvolené téma má jasné věcné i časové ohraničení. Autorka se v práci nevěnuje britské politice vůči dvěma 

zbývajícím státům Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu, Kuvajtem a Saúdskou Arábií. Toto zúžení 

je legitimní a náležitě obhájené. Autorka (až na do angličtiny přeložené výjimky) neměla možnost pracovat 

se zdroji arabské provenience. Toto omezení ovšem nelze považovat za zásadní problém z hlediska 

zpracovatelnosti tématu, neboť zkoumaným problémem nejsou bilaterální vztahy jako takové, ale přístup 

britské strany a jeho proměny. Autorka nevyužívá žádnou specifickou metodologii (mj. z dle mého názoru 

legitimních důvodů upustila od záměru uskutečnit sérii výzkumných rozhovorů s aktéry, viz s. 22-23). 

Práce je tak založena na kvalitativní analýze dostupných primárních a sekundárních zdrojů a strukturované 

prezentaci zjištění s využitím triády základních konceptů interpretivistického přístupu: tradice – situovaný 

aktér – dilema. Z této souslednosti pak organicky vychází i celá výstavba práce. 

 

Problematickým místem především stěžejní části 4.2 je podle mého názoru až příliš jednostranné spoléhání 

na oficiální prohlášení/dokumenty britské vlády a jejích jednotlivých orgánů, dostupná v databázi gov.uk. I 

pokud byla britská politika např. vůči nejproblematičtějšímu Bahrajnu (4.2.1) v tomto období zcela stranou 

zájmu celostátních médií (což považuji za nepravděpodobné), bývalo by vhodné výklad opřít alespoň o 

dostupnou sekundární literaturu (Maguire a Vickers 2012, Willis 2012 aj. – tak jak to autorka činí např. 

v kapitole 3) a tím alespoň zmírnit vzniklou redukci (v názvu podkapitoly avizované) „reakce britské vlády 

a ministerstev“ na oficiální reakci britské vlády (toto omezení autorka alespoň reflektuje v diskusi zvolené 

metodologické strategie na s. 22). 

 

 



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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Jazyková úroveň práce je solidní, pouze některé formulace se již vymykají akademickému stylu (typicky 

„aktér neváhal udělat“ místo „aktér udělal“).  

 

Formální náležitosti práce jsou v pořádku, rovněž tak v zásadě i odkazový aparát, kde ovšem u některých 

elektronických zdrojů (např. Cameronovy projevy, příspěvky na LSE blog aj.) autorka neuvádí URL ani 

domovskou stránku. 

 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 

Kateřina Fričová v předložené práci prokázala schopnost formulovat a na velmi solidní úrovni zvládnout a 

strukturovaně prezentovat relevantní odborné téma. Pečlivě zpracovaný text je celkově spíše 

empirického charakteru. Dílčí slabinu shledávám v jednostranném zdrojování stěžejní části 4.2 a rovněž 

ve spíše volnějším využití teoretického a konceptuálního rámce práce (autorka tak např. ve svém 

výzkumu nesleduje – alespoň explicitně ne – interpretivistický požadavek „identifikace všech 

potřebných významů, které stojí za činy jednotlivých aktérů“ – s. 16; na počátku zkoumání také nebyla 

příliš upřesněna očekávání, která z intepretivistické literatury pro zkoumaná dilemata a jejich vyústění 

plynou atp.). 

  

Závěry práce jsou podložené, logické a strukturovaně prezentované. Cíle práce byly naplněny. 

 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.): 

 

Komunikace s vedoucím práce byla bezproblémová, jeho připomínky studentka vždy adekvátně 

reflektovala. 

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:  
 

Z Vaší práce vyplývá, že ve zkoumaných případech vzniklá dilemata vyústila (v případě Bahrajnu a 

v menší míře Ománu po určitých krátkodobých turbulencích) v potvrzení dosavadní zahraničněpolitické 

tradice, což dle všeho považujete za očekávatelné. Nabízí literatura, s níž jste pracovala, očekávání ohledně 

podmínek, při jejichž splnění by nastalé dilema mělo/mohlo vést k trvalé revizi zahraničněpolitické tradice? 

Nakolik se Vámi zkoumané případy těmto podmínkám přiblížily?  

 

Vaše práce pojímá britskou vládu jako unitárního a koherentního aktéra. Je tato perspektiva udržitelná ve 

všech čtyřech zkoumaných případech? Nenarazila jste při svém výzkumu na situaci, kdy by jednotliví 

aktéři (jednotlivci, vládní instituce) interpretovali vzniklé dilema a jeho implikace pro britskou politiku 

rozdílným způsobem? Pokud ano, co podle Vás z interpretivistického pohledu tato skutečnost říká o 

způsobu tvorby britské zahraniční politiky? 

 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Diplomovou práci Kateřiny Fričové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm B (velmi 

dobře). 
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