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

 

Bakalářská práce se zabývá politikou Velké Británie vůči Kypru v kontextu řešení kyperského konfliktu. Dále se 

zaměřuje na britskou vojenskou přítomnost na ostrově, a to jak historicky, tak v kontextu vyjednávání o 

vystoupení Velké Británie z Evropské Unie (brexit). Cílem práce je objasnit roli Velké Británie v mezinárodních 

jednáních o Kypru a dopad britské domácí a zahraniční politiky na situaci na Kypru. 

 

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

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

 

Studentka zvolila náročné téma, které zpracovala v jeho úplnosti s přihlédnutím ke stanoviskům zúčastněných 

aktérů. Svým obsahem, rozsahem, strukturou, teoretickým a metodologickým ukotvením i použitými zdroji její 

práce splňuje parametry bakalářské práce. 

 

Text je strukturován logicky do tří chronologicky řazených a tematicky definovaných kapitol. Studentka se při 

jejich zpracování rozhodla rozšířit svůj původní tematický záběr (britská vojenská přítomnost na Kypru před a 

po brexitu) o celkovou problematiku britské politiky vůči Kypru a dopadu britského angažmá na Kypru na 

jednání o sjednocení ostrova. Zahrnutím tohoto širšího rámce sice studentka poskytla kontext pro pochopení celé 

problematiky, její analýza tím ale do určité míry ztratila na koherenci a ve smyslu zaměření na úzce vymezené 

téma s jasně formulovanou výzkumnou otázkou. I proto řadu problémů neanalyzuje do dostatečné hloubky 

(např. právní postavení Velké Británie vůči Kypru, status základen, dopad brexitu). 

 

Ve vztahu k dosavadnímu stavu poznání práce studentky aktualizuje výzkum britské politiky vůči Kypru 

zahrnutím vývoje po neúspěšných jednáních v Crans Montaně (2017) do vystoupení Velké Británie z EU (2021). 

V tomto ohledu studentka prokázala snahu o tvůrčí přístup i schopnost orientovat se v náročném tématu. Jako 

teoretický rámec pro analýzu britské role v kyperském konfliktu vhodně zvolila a dokázala aplikovat teorii 

bezpečnostního dilematu. 

 

Ve své analýze čerpala z primárních zdrojů (zjm. mezinárodní smlouvy; tisková prohlášení politických 

představitelů), z dostatečného množství sekundární literatury a tisku. Práce čerpá z anglicky psaných zdrojů, 

které bohužel nemohou plně reflektovat stanoviska zainteresovaných aktérů (v řečtině či turečtině). Studentka se 

s tímto problémem příliš nevypořádala: nezmiňuje ho v úvodu práce, ani se ho nepokusila kriticky zhodnotit 

v rámci kapitol. Práce je bez příloh. 

 

Pokud jde o úroveň argumentace, text práce působí poněkud nevyváženým dojmem. Třetí kapitola zaostává 

kvalitou za předchozími dvěma částmi. Úvod a závěr pak obsahují řadu nejasných vyjádření a jsou nedotažené. 

Příkladem je neobratná formulace hypotézy v úvodu či nejistota ohledně toho, co je výzkumnou otázkou práce a 

co dílčím problémem (zjevné především v závěru). V úvodu, ani ve třetí kapitole práce autorka dostatečně 

nedefinuje sledované aktéry a jejich stanoviskům k problému (sjednocení Kypru, brexit atd.) je bez dalšího 

vysvětlení věnován proporčně nestejný prostor. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z hlediska formálních náležitostí, správností citací a odkazů na literaturu je práce až na drobné chyby v pořádku. 

Jazykový projev by zasloužil větší pozornost. Práce navzdory četným upozorněním obsahuje formulační 



nejasnosti, gramatické chyby a překlepy. Po grafické stránce by bylo vhodné sjednotit font písma (viz především 

poznámky pod čarou) a správně odsadit blokové citace. 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámila s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

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

   Komentář k výsledku kontroly: 

 

Kontrola proběhla v pořádku. Práce nevykazuje znaky plagiátu. 

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Zvolené téma je originální, hlavní cíl práce byl naplněn. Komunikace se studentkou byla na velmi dobré úrovni, 

a to především v době kdy psala ročníkovou práci na související téma. Ačkoli i poté projevovala snahu 

zapracovat mé připomínky, na řadu z nich ve výsledku nereflektovala, což se projevilo na konečné podobě práce. 

 

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

  

1. Můžete shrnout, z čeho historicky vyplývá trvající britské zapojení do řešení kyperského konfliktu? 

Jakým způsobem se v praxi projevuje? Představuje podle Vás pomoc či překážku? 

2. Jakou úlohu v kyperském konfliktu hrají britské vojenské základny na Kypru a členství Kyperské 

republiky (KR) v NATO? 

3. V čem byl brexit pro KR problematický? Jakým způsobem se k němu postavila řecko-kyperská 

politická reprezentace? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): 

 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C. 

 

 

 

Datum: 23. srpna 2021        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. 


