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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

Komentář ke schváleným tezím:         

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1-2
3.3 Ucelenost výkladu 2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu)
1

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podoby; max. 2000 znaků).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:         

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1-2
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1-2
2.4 Argumentace a úplnost výkladu 2
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 1000 znaků).

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:    
Metodologicky autor zvolil případovou studii a intepretativně kvalitativní výzkum. Za 
výzkumné otázky si stanovil analzu výhod a závazků vyplývajících ze  vztahu patron-klient pro 
státy Perského zálivu, vliv toho vztahu na státy v regionu a regionální rámec. Z teorii vychází 
autor především z neorealismu a konstruktivismu. Cílem autora je analyzovat chování malých
států v oblasti Perského zálivu - s důrazem na Katar, jehož chování je podle autora v regionu 
od pohledu nejvíce viditelné a aktivní, a podle mého názoru má největší dopad na dění 
regionu. Nicméně z textu nevyplývá čím autor toto tvrzení zdůvodňuje.
   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Shrnující komentář:
Autor práce prokázal schopnost zpracovat poměrně obtížné téma a skloubit teoretickou část 
práce s popisem vývoje v regionu. Autor bezpochyby prokázal věcnou znalost regionu, 
teoretických konceptů i schopnost analyzovat bezpečností aspekty. Nicméně základní 
východiska práce zůstávají neobjasněna. Autor uvádí, že Katar je nejlepším příkladem malého 
státu, který zapadá do konceptuálního rámce této práce (s.), ale nijak toto tvrzení či volbu 
nevysvětluje. Proč není tímto státem Omán? V tomto kontextu rovněž postrádám 
geopolitické práce Kaplana, Brzezinského, Nyeho, Cohena  a Friedmana, které by autorovi 
pomohli pochopit význam jednotlivých států v regionu - i s ohledem na geografický aspekt či 
globální přesah - který má bezesporu právě Omán, klíčový z hlediska Hormuz dilemma. Chybí 
definice malého státu, je kritériem rozloha teritoria (v km či mílích, počet obyvatel, či 
kombinace kritérií?). Proč je v kontextu regionu zmiňován izraelsko-arabský konfklikt? (s.2), 
proč považuje autor Katar za nejviditelnější s největším dopadem na dění v regionu? (s.2). 
Rovněž zdůvodnění výběru tématu práce není příliš přesvědčivé (s.3). Autor navíc směšuje 
oblast Middle East s Perským zálivem (s.5) Autor rovněž popisuje Katar jako konstituční 
monarchii, ale zároveň uvádí, že pravomoci vládce jsou de facto absolutní (s.37). To jsou 
všechno poněkud problematická tvrzení. Přesto práce splňuje požadavky bakalářské práce.
   

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Který ze států Perského zálivu lze z geografického hlediska považovat za klíčový pro kontrolu 



západní části oblasti Indického oceánu?
5.2 Jak se v oblasti konkrétné promítá soupeření USA, Číny a Indie o vliv v Indickém oceánu?
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

velmi dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum:                                            Podpis:




