
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 
PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 
 

Práci předložil student: Marián Oravec  
Název práce: Šanghajská organizácia spolupráce – záujmy členských štátov 
 
Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 
Mgr. Ing. Petra Cibulková, VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko 
mezinárodních studií J. Masaryka, W. Churchilla 4, Praha 3; pedagog 
 
 
1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cíl práce je formulován v podobě dvou výzkumných otázek – jaké jsou zájmy jednotlivých 
středoasijských členských států Šanghajské organizace spolupráce a jaké jsou společné a 
naopak rozdílné zájmy těchto států ve vztahu k ŠOS. K identifikaci toho, co je „zájem“, měly 
posloužit teorie mezinárodních vztahů. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorovi se výše uvedené otázky podařilo v podstatě zodpovědět, byť lze mít výhrady 
k hloubce a struktuře analýzy, kterou předkládá.  
Základním problémem práce je poměrně vágně formulovaná metodologie, resp. nejasně 
stanovená kritéria analýzy. Autor zamýšlel využít k analýze teorie mezinárodních vztahů 
(MV). Teoretická část práce je ale spíše přehledem tří základních pojetí MV, z nichž žádný 
analytický rámec pro část empirickou nevyplývá. Místy tak text a argumentace působí trochu 
nahodile. Např. kapitola 3: Cílem zřejmě bylo představit politickou motivaci sledovaných 
členských států ke spolupráci v rámci ŠOS. Autor ale jen zcela bez kontextu zmiňuje několik 
příkladů, které by na možnou motivaci mohly ukazovat. Výběr těchto příkladů přitom 
nezdůvodňuje. Obava z barevných revolucí a snaha hledat oporu ve společenství podobně 
smýšlejících je jistě jedním z motivů. Stejně tak by ale bylo vhodné zmínit i další momenty, 
které přispěly k formování spolupráce a později její institucionalizaci v podobě ŠOS - např. 
snahu o řešení zděděných hraničních sporů ČLR-SSSR, zhoršující se bezpečnostní situaci 
v Afghánistánu a obavu z šíření radikálního islámu do sousedních zemí, trend ve vývoji 
vztahů Rusko-USA, atd. Podobně v kapitole 4 věnované bezpečnostní spolupráci se autor bez 
vysvětlení vůbec nezabývá dalšími dvěma ze tří hrozeb definovaných ŠOS – extrémismem a 
separatismem. Hlubší analýzu by si zasloužil i vývoj obchodních vztahů sledovaných zemí, a 
to především z hlediska možného dopadu členství v ŠOS na změny ve vzájemné obchodní 
výměně těchto zemí. 
Autor velmi přehledně shrnuje základní specifické zájmy středoasijských členských států ŠOS 
v Závěru. Je škoda, že nezvolil trochu odlišný přístup k tématu, kdy by se více zaměřil (např. 
formou případové studie) na to, zda ŠOS skutečně přispívá k naplňování zájmů 
středoasijských států či se jedná „jen“ o politickou platformu v režii regionálních mocností. 
Výše uvedené připomínky, s výjimkou chybějícího jasného analytického rámce, nejsou 
zásadního charakteru a nesnižují celkově dobrou kvalitu předkládaného textu. 
   
 



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

Formální a jazykové zpracování práce jsou na velmi dobré úrovni. Autor se opírá o relevantní 
primární i sekundární zdroje, převážně cizojazyčné. Odkazový aparát je precizní.  
  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Autor opírá analýzu ekonomické, bezpečnostní a energetické spolupráce středoasijských států 
ŠOS o primární data, přičemž je schopen kriticky zhodnotit jejich vypovídací hodnotu. Velmi 
přehledně formuluje výsledky své analýzy v závěru práce. Naopak slabinou práce je její 
teoreticko-metodologický rámec. Teoretická část je bez reálné vazby na metodologii a 
empirickou část. Analýza nemá jasná kritéria, což bohužel negativně ovlivňuje její hloubku a 
strukturu argumentace.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Na příkladu Vámi vybraného členského státu se, prosím, pokuste zhodnotit, do jaké míry 
tento stát v rámci ŠOS naplňuje své specifické zájmy (viz Tabulka č. 7, s. 40), resp. zda lze 
hovořit o tom, že členství v ŠOS skutečně přispělo k pokroku ve Vámi uváděných oblastech 
(energ. soběstačnost, diverzifikace exportu, řešení sporů, apod.). 
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“. 
 
 
Datum: 9.6.2015        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. 
 
 


