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Autor si za téma své bakalářské práce vybral problematickou situaci v Somálsku jako 
bezpečnostní hrozbu pro USA a strategie používané pro potlačení této hrozby v letech 2001 
až 2011. 

V úvodu mimo vymezení tématu práce autor rozepisuje použité zdroje a metodologický 
přístup. V následné kapitole podává popis vývoje v Somálsku již od roku 1991. V hlavní části 
své práce podává obraz nefungujícího státu, nastiňuje, jaká nebezpečí pro ostatní státy tím 
hrozí – především pirátství a působení teroristických organizací – a jaké reálné nebo 
teoretické možnosti existují pro nápravu tohoto stavu. V závěru tyto alternativy přístupu USA 
hodnotí. Dle uvedené bibliografie a odkazů v citacích využil autor práce velké množství 
zdrojů. 

Dle mého názoru splňuje po obsahové stránce požadavky na bakalářskou práci, po 
jazykové stránce text bohužel obsahuje určité nedostatky, především se ve slovenském textu 
vyskytují česká slova, případně části vět. Na příklad na s. 24 je to celá část souvětí: 
„Vhodnejším prístupom v tomto konkrétnom prípade by mohlo byť namiesto zmrazenia účtov 
sledovať ich tok a dopátrať tak priamo ich cieľ, aby tak nebyli postiženi lidé, kteří s podporou 
terorismu nemají nic společného.“  

Na s. 18 pak autor píše o pirátství jako o průmyslu, považuji za podivné slovní spojení. 
Vhodné není použití dvou čísel citací hned za sebou (např.: 3334 na s. 10, 8182 na s. 22), 

lepší by bylo jen jedno číslo odkazu a poznámky pod čarou, kde by byly uvedeny oba údaje. 
Autor by při obhajobě mohl upřesnit následující otázky: 
V kapitole 2.2 píše, že pirátství a terorismus jsou rozdílné činnosti, ale v jejím závěru píše, 

že potlačením pirátství by teroristické organizace mohly přijít o důležitý zdroj příjmů. Zde by 
se hodilo bližší vysvětlení jejich propojení, kterého jsem si v kapitole nevšiml. 

Na s. 22 autor píše o lidech, kteří jsou na seznamech teroristů a se kterými by USA měly 
začít jednat a uznat je, protože mají podporu části somálské společnosti. Neznamenalo by to 
pro USA uznání špatného postupu podporováním TFG (co potom s ní?) a podporu hlasů, 
které pochybují o správnosti seznamů hledaných teroristů? 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a celkově navrhuji ohodnotit ji v závislosti na 

obhajobě známkou velmi dobře, nebo výborně. 
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