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

Cílem práce je vysvětlit důvody a motivy pro americké zapojení ve válce v Jemenu, především ve spojitosti se 

spojenectvím se Saúdskou Arábií. Hlavní část práce je časově vymezena arabským jarem v roce 2011 a obdobím 

eskalace konfliktu v Jemenu okolo roku 2015. 

 

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

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

Bakalářská práce je převážně deskriptivní analýzou. 

V úvodu autor vytyčil cíl své práce a rozebral zdroje, které byly pro jeho práci stěžejní. Zde chybí kritéria, která 

autor použil při jejich výběru. Následují tři kapitoly, v prvních dvou popisuje situaci v Jemenu. Stěžejní pro téma 

bakalářské práce je poslední, která je dále dělena do podkapitol. V závěru autor shrnul své poznatky. Práce 

s použitými zdroji je na dobré úrovni. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Z jazykového hlediska práce vykazuje určité nedostatky. Především se opakuje chybné uvádění procent, autor je 

píše bez mezery za číslem (např. 99% = 99procentní), ale dle kontextu měly by být odděleně (99 % = 99 

procent), s. 6 a 11). Dalším problémem jsou opakující se slova krátce za sebou (např. čtenář třikrát v prvním 

odstavci na s. 5, naprosto v posledním odstavci téže strany). Poměrně často se v textu objevují pomocná slova 

tak, pak (např. s. 22). Autor patrně nezná význam slova reformace (s. 14 a 19). Občas je patrný vliv angličtiny 

při stupňování přídavných jmen (např. nejvíce zranitelné, správně nejzranitelnější, s. 12; nejvíce aktivní × 

nejaktivnější, s. 17), nebo u některých termínů (např.: tribalistický, lepší by bylo kmenový, s. 5; Jordán × 

Jordánsko, s. 9). Objevují se zvláštní slovní spojení „přední priority“ (s. 24). Také není vhodné používat 

hovorové výrazy, např. na s. 13 „ba právě naopak“, s. 28 „ba dokonce“. Popřípadě se vyskytují pro danou práci a 

v kontextu ne zrovna vhodné obraty, s. 8: „Například jeho tři synovci byli stále veliteli v elitních armádních 

jednotkách. Jak nám tedy napovídá, Sálih stále v zemi držel ve svých rukou nezanedbatelnou moc, zejména tu 

vojenskou.“ 

Nepovažuji za vhodné v česky psané práci použít celý anglický odstavec (s. 16). Autor jej měl přeložit, a pokud 

originální znění považuje za důležité, mohl jej umístit do poznámky pod čarou. 

Odkazy na zdroje obsahují údaje dle citační normy, avšak u některých chybí město vydání (např. s. 6 pozn. 9). 

Summary má být pouze anglicky, odstavec česky tam nepatří. 

Zdroje uvedené na konci práce mají být v jednotlivých kategoriích řazeny abecedně, což není splněno. 

Grafická úprava obsahuje několik chyb. Na první titulní straně se objevila hlavička z druhé strany, 

pravděpodobně vzniklo při převádění z doc do pdf a autor to již nezkontroloval. Dále obsah nemá mít dole 

uvedeno číslo strany, na s. 24 je mezi podkapitolami výrazně větší mezera než mezi jinými a na s. 25 je mezi 

poznámkami č. 91 a 92 vynechaný řádek navíc. Také se v textu vyskytuje několik odstavců, které jsou dlouhé 

přes celou stranu, ty by bylo vhodnější dle témat/myšlenek rozdělit na dva až tři kratší. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autor prokázal schopnost zpracovat vybrané téma na úrovni bakalářské práce. Také se mnou průběžně 

konzultoval svoji práci, avšak celý text mi poslal až tři dny před jejím odevzdáním, nestihl jsem jej přečíst a 

upozornit na chyby, aby je autor mohl opravit. Celkově práce naplňuje cíle stanovené v úvodu. 

 

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

Podle jakých kritérií vybíral autor zdroje pro svoji bakalářskou práci? 

Jaký je rozdíl mezi reformou a reformací? 



Skutečně jsou Spojené státy zcela závislé na ropě ze Saudské Arábie? (Autorovo tvrzení ze s. 14) 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

Práce Teodora Bartoně vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě s 

výslednou známkou C. 

 

Datum: 5. června 2020       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. 


