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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Cílem práce je analýza fungování Šanghajské organiz ace spolupráce, a
to v kontextu teorií mezinárodních vztah ů. 

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Deklarovaná snaha autora propojit teoretickou a emp irickou část má 
jeden zásadní nedostatek, nebo ť úvodní teoretická část se do druhé 
části o analýze organizace prakticky nepromítá. Auto r se pokusil 
teorii a praxi spojit až v samotném záv ěru, avšak činí tak spíše 
formální cestou. 
Z hlediska obsahu chybí nap říkad v p řípad ě terorismu údajné výpady 
stoupenc ů Islámského hnutí Uzbekistánu v Kyrgyzstánu a Uzbek istánu v
letech 1999-2000, které se staly zárove ň jedním z popud ů pro 
založení ŠOS v roce 2001, v četb ě p řipojení Uzbekistánu. U 
Tádžikistánu by potom m ělo být jako teroristická hrozby za řazeno 
především ozbrojené vystoupení Mulló Abdulló v roce 2 010 v Raštské 
dolin ě, vedle zmi ňovaných nepokoj ů v Horského Badachšánu (ty 
vycházely spíše z lokálních st řet ů mezi místní formální i neformální
elitou a jejich teroristický chakter je tak pon ěkud sporný).
Pokud hovo říme o bezpe čnostní hrozb ě, autor poté zcela pominul dv ě 
další hrozby definované ŠOS - separatismus a extrem ismus. 
V ekonomické oblasti lze diskutovat o roli autorem zmi ňovaná čínské 
koncepce Silk Road Economic Belt, která spíše ukazu je sm ěřování 
čínských aktivit mimo struktury ŠOS. Rovn ěž analýza vzájemného 
ekonomického obchodu je sice popsána v číslech, autor se však 
nezamýšlel nad p ří činami vzestup ů a pokles ů vzájemného obchodu a 
také jejich vazbu na ŠOS, jakkoliv je pochopitelné,  že podobné údaje
nejsou jednoduše dohledatelné a vyžadují dlouhodobé  sledování 
regionu i problematiky vzájemného obchodu (pro č t řeba neexistují 
čísla obchodu mezi Uzbekistánem a Tádžikistánem, kte ré komdodity 
jsou klí čové pro obchod s RUskem či Čínou a jak se dynamika exportu 
či importu r ůzných komodit odráží na vzájemném obchodu. 
Celkov ě se tak zdá, že autor má tendenci dopad organizace poněkud 
přecenit, jakkoliv v záv ěru konstatuje její vágnost. Dnes lze 
namítnout, že ŠOS je spíše platfomra pro vzájemné v yjednávání 
problém ů mezi Čínou na jedné stran ě a Ruskem a státy St řední Asie na
stran ě druhé. Typicky problematický je nap říklad argument o vlivu 
ŠOS na události v Andižanu v roce 2005 (s. 17). Tut o pasáž by bylo 
možné vynechat, nebo ť v ní autor nep ředložil spojitost této události
s tématem.



Výše uvedené výtky jsou však p řevážn ě polemického charakteru, lze o 
nic diskutovat a nijak nesnižují p řednosti práce. 

3.  FORMÁLNÍ  A  JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev, správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazyková  stránka  je  bez  problém ů,  autor  místy  nesprávn ě  uvádí
některé georgaické pojmy (Atyru místo Atyrau, s. 35)

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Autor  se  pokusil  analyzovat  klí čové  aspekty  spole čných  zájm ů

členských stát ů ŠOS, p ři čemž dospívá k logickému záv ěru o vágnosti
této organizace.  Jinak zda řilou práci  tak snižuje p ředevším malá
provázanost empirické a teoretické části. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Který p řístup  či  p řístupy z teoretické  části  by byly aplikovatelné
na  Šanghajskou  orgnaizaci  spolupráce?  Pop řípad ě,  ve  kterých
aspektech spolupráce lze hovo řit o tom či onom p řístupu? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práci doporu čuji k obhajob ě a hodnotím známkou velmi dob ře. 
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