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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce zkoumá faktory ovlivňující americkou zahraniční politiku vůči Bahrajnu v období vlády Obamovy 

administrativy. Klade si i otázku, proč se reakce USA na události arabského jara v Bahrajnu lišila od reakce na 

průběh obrodného procesu v jiných arabských zemích. Celá práce vychází z předpokladu, že americká reakce na 

celý obrodný proces se lišila případ od případu. Na arabské jaro v každé zemi reagovaly USA jinak, ucelený 

systematický přístup nebyl možný už kvůli odlišným politickým zájmům, které byly v jednotlivých případech ve 

hře. Jako příklad výrazně odlišného postoje k arabskému jaru je uveden Egypt, kde byla americká reakce 

nejodlišnější. 

 

 

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

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

 

Student si zvolil dosti náročný a obtížný cíl, jedná se navíc o nanejvýš aktuální téma, ke kterému doposud 

neexistuje mnoho vhodných sekundárních publikací, arabské jaro samo ještě nebylo možno komplexně odborně 

zhodnotit. I z tohoto důvodu využívá práce značně rozsáhlého počtu elektronických zdrojů, což v tomto případě 

lze považovat za oprávněné a správné. Autor analyzuje sedm faktorů ovlivňujících přístup USA k Bahrajnu. Jde 

o bezpečnostní vztahy Bahrajnu s USA, vztah se Saúdskou Arábií a šíitskou menšinou, vliv Íránu, vliv 

Egyptských nepokojů, vztahy USA s dalšími zeměmi v regionu a vnitropolitickou situaci v Bahrajnu. 

Kombinace těchto faktorů je klíčová pro postoj USA k dění v Bahrajnu, a proto se zdá, že Spojené státy 

reagovaly na vývoj arabského jara v Bahrajnu odlišně, než tomu bylo v případě jiných zemí, zejména pak 

v případě Egypta.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce vyhovuje kladeným nárokům, jazyková úroveň odpovídá vysokoškolskému stupni studia, překlepy se však 

vyskytují. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práci lze považovat za tvůrčí, originální, jedinečnou. Její předností je především kvalitní analýza klíčových 

faktorů formujících americkou zahraniční politiku a jejich aplikace na konkrétním příkladě, kdy je vidět za 

jakých okolností musí jít některé ideály, které USA bezpochyby mají vůli ve světě šířit, stranou ve prospěch 

bezpečnostní spolupráce, či jiných klíčových národních zájmů. USA zcela jistě usilují o šíření demokratické 

formy vlády ve světě, ale nemohou tak činit na úkor svých klíčových zájmů v daném regionu, ani na úkor své 

bezpečnosti. Možným nedostatkem je absence teoretického pojednání o pádech rozličných politických režimů a 

jejich důsledcích. Této námitce lze však čelit poukazem na skutečnost, že v rámci teorie politických věd bývá 

právě tranzitologie často kritizována, že je schopna dělat závěry většinou jen ex-post, kdy dané události 

interpretuje zpětně. Teoretické ukotvení v oboru mezinárodních vztahů mohlo být prezentováno např. kapitolou 

věnovanou základním teoretickým náhledům na zahraniční politiku, zejména pak koncepci idealistické a 

realistické školy, student však toto poměrně razantně, výstižně a funkčně řeší již v úvodu. Tvrdě konstatuje 

prostý a nezpochybnitelný fakt, že v oblasti Perského zálivu mají u všech amerických administrativ, a až 

doposud vždy měly, přednost národní zájmy před národními hodnotami. Tuto formulaci lze považovat za velmi 



výstižnou. Předkládaná bakalářská práce si vytkla jasné cíle, kterých ve svém závěru zodpovězením 

výzkumných otázek plně dosáhla.  

 

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

 

Arabské jaro je spojováno se snahou o demokratizaci arabských zemí, jak bychom si konkrétně mohli představit 

demokracii v muslimské zemi? Lze předpokládat, že by se podobala západní liberální demokracii? Lze 

předpokládat, že by sdílela základní hodnoty i pohled na lidská práva s demokraciemi západoevropskými?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou bakalářskou práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 

Datum: 6. 6. 2014        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. 


