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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

ČVANČARA, Michal, Vznik a počáteční vývoj naftového průmyslu v Libyi, 

Bakalářská práce, ÚSD FF UK v Praze, Praha 2014, 84, xi s. rkp. 

 

Předložená bakalářská práce Michala Čvančary představuje především analýzu 

rozvoje naftového průmyslu v Libyi od padesátých let 20. století do státního převratu 

Muammara Kaddáfího v září 1969. Hned v úvodu je třeba vyzdvihnout skutečnost, že práce 

představuje svým rozsahem a zaměřením v českém prostředí nejen zajímavou, ale i přínosnou 

studii. Michal Čvančara dle mého názoru předložil po odborné stránce velmi slušnou práci, 

jež přispěla k bližšímu poznání dějin Libye z pohledu klíčového hospodářského odvětví – 

ropného průmyslu. 

Bakalářská práce Michala Čvančary je přehledně rozdělena do pěti kapitol a několika 

logicky členěných podkapitol. V úvodu, respektive v předmluvě, autor analyzuje použité 

metodologické postupy a bibliografii, jež použil při své práci. Současně neopomněl pojednat 

o archivním výzkumu, který prováděl na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze. První 

kapitola se zaměřuje na počáteční fázi (od konce Druhé světové války do padesátých let 20. 

století) libyjského ropného hospodářství, jež způsobilo ekonomickou konjunkturu jinak 

„chudé“ severoafrické země. Druhá kapitola představuje analýzu legislativních procesů, 

formující podobu naftového hospodářství v šedesátých a na počátku sedmdesátých let 20. 

století, a faktorů, ovlivňující stanovování konečných výkupních cen nafty.  

Třetí kapitola se věnuje sociálním proměnám, k nimž došlo na libyjském pracovním 

trhu, jejž výraznou měrou ovlivnila existence „bohatého“ ropného průmyslu. Čtvrtá část 

analyzuje vlastní průběh těžby, tj. běžné provozní záležitosti, s nimiž se naftové společnosti 

v Libyi v šedesátých letech 20. století musely vypořádat, vliv politických představitelů na 

ropné záležitosti především v oblasti udělování koncesí a mezinárodní souvislosti spojené 

s vývozem ropy. Poslední kapitola se zabývá příčinami, průběhem a důsledky státního 

převratu Muammara Kaddáfího v září 1969 pro zemi a především pro libyjský naftový 



                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 

   
 

 

průmysl. V závěru Michal Čvančara hodnotí vytyčené cíle práce a dochází k logickému 

vývoje ropného průmyslu v Libyi v průběhu padesátých a šedesátých let 20. století. 

Stylistická a jazyková stránka práce Michala Čvančary dosahuje slušné úrovně, ačkoli 

se v ní vyskytují drobné chybičky a překlepy. Dalším marginálním nedostatkem je 

systematická nedůslednost v rozlišování rozdělovníku/spojovníku od pomlčky. Autorovi 

bych dále doporučoval, aby ve své příští práci věnoval větší pozornost poznámkovému 

aparátu a vyvaroval drobných nedostatků, jako je nejednotnost psaní velkých a malých 

písmen u anglicky psaných publikací. V poznámkovém aparátu bych měl připomínku 

k poznámce č. 240, která by zasloužila více rozvést; strohé odkázání na seznam literatury 

považuji za nedostatečné.  

Navzdory výše zmíněným výtkám je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Michal 

Čvančara svou práci založil nejen na české odborné literatuře a na cizojazyčných 

sekundárních a online zdrojích, ale i na archivním výzkumu, což není u tohoto typu 

studentských kvalifikačních prací běžné, a proto je práce po obsahové stránce výborná. 

Vzhledem k tomu, že předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky, kladené na 

tento typ studentské kvalifikační práce, navrhuji hodnocení výborně.  

 

 V Praze, 9. června 2014 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


