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Předložená práce Luďka Mohra se věnuje vlivu ropy na bilaterální vztahy Spojených států a 

Saúdské Arábie. V úvodu autor vymezí cíle práce a krátce charakterizuje nejdůležitější koncepty 

fungování trhu s ropou, včetně jeho mezinárodněpolitických důsledků. Dále navazuje zhodnocením 

historického kontextu vztahů Saúdské Arábie nejprve s Velkou Británií a posléze i se Spojenými 

státy. Následuje detailnější chronologický popis nejdůležitějších událostí ve vztazích obou zemí od 

studené války až po konec administrativy George W. Bushe. Velkým přínosem této části práce je 

neustálá vazba na ceny ropy a na její roli v bilaterálním vztahu. Následuje konceptuálnější část, ve 

které je zhodnocena pozice obou zemí ve vzahu k obchodu s ropou. V samotném závěru pak autor 

vhodně zasazuje zjištěné poznatky do obecnějšího rámce debat ohledně motivace americké 

zahraniční politiky, kdy dochází k závěru, že ani zásadní vnější otřesy nedokázaly narušit vzájemně 

výhodnou ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi.  

 

Z metodologického hlediska je práce poměrně jasně koncipovaná, autor zkoumá jasnou 

otázku a pomocí dostupných pramenů se na ni snaží odpovědět. Práci by do budoucna prospělo 

jednak širší využívání pramenů v arabštině, tak i dílčí případové studie vazeb na nižší úrovni, tj. 

působení konkrétní americké firmy v Saúdské Arábii či vzájemné kontakty významných vládních 
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představitelů. Sekce ohledně doporučení pro americkou administrativu sice není úplně standardní, 

nicméně slouží k tomu, aby bylo jasněji patrné, k jakým konkrétním politikám autorovy 

akademické závěry vedou. 

 

Z obsahového hlediska práce obsahuje řadu odkazů na relevantní primární prameny i 

sekundární literaturu, která je v úvodu práce adekvátně zhodnocena. V práci trochu chybí 

zhodnocení toho, která země potřebuje kterou více, respektive která má ve vzájemném vztahu ze 

spolupráce větší prospěch. Též by bylo možné se zamyslet nad limity dané spolupráce, tj. co 

všechno by se muselo stát, aby byl vzájemně výhodný vztah narušen.  

 

Z formálního hlediska je práce na vysoké úrovni, autor se vyjadřuje srozumitelně a věcně. 

Práci by prospěla ještě o něco pečlivější redakční práce, která by odstranila poslední překlepy a 

stylistické nedostatky. Poznámkový aparát a seznam literatury odpovídá formátu bakalářské práce, 

autor vhodně využil i internetové zdroje.  

 

Celkově se jedná o velmi kvalitní bakalářskou práci, která splňuje formální a technické 

požadavky a která vhodně reflektuje vytyčený problém. Doporučuji ji proto k obhajobě s 

hodnocením výborně, a komisi žádám o zhodnocení návrhu na pochvalu děkana za vynikající 

bakalářskou práci. Práce je také po drobných úpravách způsobilá k publikaci v případném sborníku 

studentských prací. Při obhajobě navrhuji zaměřit se na obecnější zhodnocení závěrů práce a 

důsledků, které z ní vyplývají. Autor by také měl podrobněji zhodnotit, jakým způsobem zapadají 

jeho závěry do kontextu akademických prací na toto téma. Pro zajímavost pak lze zmínit, nakolik 

odpovídají politiky Baracka Obamy doporučením autora.  

 2


