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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  jak uvádí autorka, „práce se zabývá 

vlivem etnických lobby na zahraniční politiku USA“ a jejím „cílem je zjistit, do jaké míry, pomocí kterých 

mechanismů a s jakými omezeními jsou etnické zájmové skupiny schopné ovlivnit americký legislativní proces 

ve svůj prospěch.“  

 

 

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

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

 

Jedná se o originální studii o tématu, které je v odborné literatuře nejen u nás spíše okrajově známo i 

prozkoumáno. Oceňuji autorčiny analytické schopnosti, stejně jako rozhled i častou práci s primárními 

prameny, coţ není u bakalářských prací moc časté.  

 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

Nemám výhrad.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

To, co se ale práci dá vytknout, je jistý nesoulad v názvu a cílech práce se samotným obsahem práce: navzdory 

deklarovaným cílům práce, autorka ji nezasahuje do širšího kontextu vlivu etnických lobby na zahraniční 

politiku USA. Nenajdeme tu ani teoretické pojednání o tom, jakým způsobem etnické lobby ovlivňují 

zahraničněpolitické rozhodování „hostitelských“ zemí, ani zasaţení práce do (empirického) kontextu. Práce se 

tak (coţ je škoda) nesnaţí vylepšit naše obecné znalosti o těchto mechanismech, ať jiţ v USA nebo obecně, a 

zůstává spíše deskriptivní.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

1. Jaký je současný (teoretický) stav poznání role etnických lobby na zahraničněpolitické rozhodování 

obecně – a na zahraničněpolitické rozhodování v USA zvlášť? Co z této práce plyne pro náš obecný 

stav poznání o zkoumané problematice?  

2. Jak by autorka komparovala vliv (resp.mechanismy vlivu) arménské lobby s vlivem ţidovské a jiných 

etnických lobby?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  výborně  

 

 

Datum:   6.6.2014      Podpis: 

 

 

 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


