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

 

Bakalářská práce Lindy Němcové zkoumá důsledky britské vojenské přítomnosti na Kypru pro 

možnost nalezení trvalého řešení pro rozdělený ostrov a současně i dopady brexitu na budoucnost 

britského angažmá. Autorka tak formuluje několik cílů (nemohu uvést příslušné strany, neboť ve 

stránkování dokumentu zapracoval šotek a úvod práce není stránkovaný), jimž se po (s ohledem na 

celkový rozsah práce snad až příliš) obšírném historickém úvodu věnuje ve dvou stěžejních kapitolách 

stati. Toto tříštění pozornosti a prostoru považuji na poměrně nešťastné, byť si dovedu živě představit, 

že mohlo jít o nouzové řešení v situaci, kdy se původně zamýšlené zaměření práce ukázalo 

nedostatečně nosné. Jeho důsledkem je však jak příliš banální formulace hypotézy („britské angažmá 

na Kypru ovlivňuje mírový proces“), tak i nedokončeným dojmem působící třetí kapitola, jež je věnuje 

pouze proběhlým kolům diplomatických jednání, a postrádám v ní autorčino zhodnocení důsledků 

brexitu pro britskou přítomnost a roli na Kypru ve středně- a dlouhodobé perspektivě (těm by se 

autorka mohla věnovat při obhajobě). 

 

 

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

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

 

Zvolené téma považuji za pro bakalářskou práci přiměřeně náročné (k výhradám k jeho konkrétnímu 

uchopení viz výše). Potřebné prameny i literatura jsou poměrně dobře dostupné, autorčina práce s nimi 

je suverénní. Teoretická perspektiva zvolená pro druhou kapitolu (bezpečnostní dilema) je bezesporu 

relevantní a autorka ji dokáže dobře propojit s (velmi dobře zvládnutou) empirickou rovinou práce. 

Škoda jen, že v následující části práci tato (či jiná) konceptuální kotva již chybí. Celkově považuji 

analytickou a argumentační úroveň práce za spíše průměrnou.  

 

Liz (Elizabeth) Truss je žena, nikoli muž (s. 28). Na s. 33 autorka uvádí, že „Turecko oficiálně 

podporovalo vystoupení Velké Británie z EU“. Není zřejmé, zda má na mysli období již před (což se 

z formulace jeví vyplývat), anebo až po referendu v červnu 2016 – pokud před, jeví se to poněkud 

paradoxní nejen s ohledem na skutečnost, že Turecko je stále kandidátem členství, ale i na podpis 

zásadní dohody o spolupráci v březnu téhož roku.    

 

 

 

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

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

 

Jazykový projev autorky je solidní, text – zejména v narativních pasážích – příjemně plyne. 

Gramatická chyba v prvním odstavci textu („zainteresované strany se (…) setkali“) se naštěstí 

ukázala být ojedinělou. Odkazový aparát je korektní, pouze u některých elektronických zdrojů 



autorka neuvádí datum publikace. Elegantněji by působilo, pokud by hypertextové odkazy byly 

deaktivovány.    

 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [X] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 

    

Komentář k výsledku kontroly: Kontrola původnosti práce systémem Turnitin neodhalila žádné 

nedostatky.  

 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené práce je solidní. K jejím silným stránkám práce patří volba vhodného 

teoretického ukotvení, autorčina samostatná práce s poměrně rozsáhlým souborem dokumentů a 

spolehlivé zvládnutí věcné stránky zkoumaného problému. Za hlavní slabinu práce považuji 

roztříštěnost vytyčených cílů, jež se nevyhnutelně negativně odráží i v hloubce předložené analýzy. 

Vytyčené cíle práce byly v principu naplněny, zejména v brexitové kapitole (zejména když na s. 23 

autorka poněkud nešikovně avizuje, že „závěr této kapitoly se bude věnovat mezinárodní reakci na 

brexit v mediálním prostoru) však zvolené téma nebylo vyčerpáno. 

 

Celkově mohu přes výše uvedené kritické připomínky konstatovat, že autorka v předložené práci 

prokázala svou schopnost na odpovídající úrovni samostatně formulovat, probádat a strukturovaně 

prezentovat relevantní odborné téma.  

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ:  

 

1) Jak britská vláda v aktuálních dokumentech obhajuje pokračování vojenské přítomnosti na Kypru? 

Poukazuje pouze na její význam pro zajištění bezpečnosti v širším regionu, anebo poukazuje i na její 

(údajný) přínos k stabilizaci situace na ostrově samotném?  

 

2) Je podle Vás zvolená teoretická perspektiva (bezpečnostní dilema) relevantní i pro vývoj, kterým se 

zabýváte v kapitole 3? Pokud ano, jakým způsobem by bylo možné ji využít v předkládané analýze? 

 

3) V práci upozorňujete na oboustrannou negativní, či částečně negativní, percepci důsledků britské 

přítomnosti na Kypru ze strany obou místních komunit. Pro kterou z nich (kyperští Řekové, kyperští 

Turci) je podle Vaší vlastní analýzy přítomnost britských základen na ostrově reálně výhodnější, a 

proč? 

 

 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

 

Bakalářskou práci Lindy Němcové doporučuji k obhajobě a s ohledem na vše výše uvedené navrhuji, 

aby v případě vynikající obhajoby byla ještě hodnocena známkou velmi dobře (B).   

 

 

Datum: 17. 8. 2021      Podpis: 


