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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka sleduje dopady ropného šoku 

v roce 1973 na Spojené státy americké, respektive na svět jako takový. Vedle nich si všímá i velmi důležité role 

ropných společností v prostředí, kdy se státy těžící ropu stále více emancipovaly a vyžadovaly pro sebe větší 

práva, respektive podíl na ziscích. Krize tak proměnila významným způsobem strukturu obchodu s ropou, její 

dopady byly patrné i v americké politice. Práce tak postupně sleduje dopady na ropný sektor USA, jejich 

zahraniční politiku a ekonomiku jako takovou.  

 

 

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

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

nevybrala jednoduché téma, protože je, jak sama správně uvádí, velmi těžké oddělit vliv hned několika 

faktorů vedoucích k ekonomickým problémům na Západě, popř. ve Spojených státech (zánik 

brettonwoodského systému, aféra Watergate, vliv výdajů na válku ve Vietnamu atd.). Přitom v něm využívá i 

své nadstandardní znalosti makroekonomických jevů. Za jistou chybu lze také označit pouze vztah ENI-Agip 

(str. 11). Zde se nejedná o nástupnictví, ale Agip je dceřiná firma ENI. Z obecnějších poznatků mám výhrady 

ke struktuře, která mi není příliš pochopitelná. Rozdělení na politické a ekonomické dopady osobně 

nepovažuji za příliš dobrý nápad, protože jde v drtivé většině případů o vzájemně propojené roviny. Rovněž 

nedoporučuji umísťovat tabulky i do závěru, jak se tomu v této práci stalo.  

 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): výhradou může být užívání odkazů, které bych spíše radil 

umísťovat až za větu (pokud není nezbytně nutné jinak). Rozhodně by se ale neměly vyskytnout dva odkazy 

vedle sebe (např. str. 16). Drobné pravopisné chyby (chybějící čárka před „ a tak“ na stránce 19) nejsou nijak 

časté. Podobně i zachovávání plných odkazů i v případě jejich opakování je chybou (např. str. 27), ale 

nepovažuji ji za nijak fatální. Jistou výtku si zaslouží občas poněkud klopotný styl (zvláště větná stavba).   

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): práce je velmi kvalitní, záběrem rozhodně přesahuje to, co lze 

očekávat od bakalářské úrovně. Jedinou výhradou tak z mojí strany je pro mne ne zrovna jasná struktura, kdy 

se autorka velmi často i v pasážích o důsledcích vrací k jednotlivým příčinám. Například problematika kvót 

by si pravděpodobně zasloužila zpracování ve zvláštní kapitole, nikoli roztříštěná na několik míst v textu. 

Podobně je tomu i v jiných částech. Čtenář se poměrně často vrací k již přečtenému.   

 

  

 

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

1. Jak byste zhodnotila vliv ropného šoku na země Východního bloku?   

2. Jako typický příklad dopadu ropného šoku se uvádí posun k vysokým technologiím (str. 31), můžete 

tento posun nějak vysvětlit blíže?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Výborně až velmi dobře, v závislosti na obhajobě.  



 

Datum:         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. 

 

 


