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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce, podle slov autorky, je „analyzovat rivalitu mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou 
republikou, která pramení ze snahy o získávání ropy ze sub-saharské Afriky.“ První část práce je věnována 
ekonomickému a strategickému významu africké ropy pro USA a ČLR a obecnému přístupu obou zemí k tomuto 
regionu z perspektivy energetické bezpečnosti. Zmiňovaná „rivalita“ je podrobněji zkoumaná na příkladu tří 
zemí, a to Nigérie, Rovníkové Guineji a Angole. Tyto tři případové mikrostudie poskytují určitý vhled do 
energetické politiky USA a Číny a odhalují strategie, které obě země používají pro získávání koncesí na těžbu 
ropy v Africe. Zajímavým postřehem autorky je tvrzení, že například v Rovníkové Guineji postupují Spojené 
státy (resp. americké ropné společnosti) i přes svou rétoriku, založenou na hodnotách demokratického vládnutí a 
respektu k lidským právům, obdobně jako Čína – tedy v určité míře spolupracují a dokonce podporují 
autoritativní režim Teodora Obianga. Autorka si taktéž všímá klesajícího zájmu Obamovy administrativy o 
Afriku jako takovou a o zkoumané země konkrétně, což souvisí i s klesající poptávkou po africké ropě ze strany 
USA – zkoumané země si však tento pokles kompenzují právě zvyšující se poptávkou ze strany Číny. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Vybrané téma je vysoce aktuální a zapadá do debaty ohledně rivality mezi tzv. „Washingtonským konsenzem“ a 

„Pekingským konsenzem“ a dále i do obecnějšího rámce diskusí o čínsko-americkém soupeření na 
mezinárodní scéně. Volba případových studií je příhodná a dobře vystihuje přístup USA a ČLR k tématu. 
V textu chybí práce s teoriemi a není nastíněna hypotéza. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná a poměrně 
málo zpracované téma – jak v ČR, tak v zahraničí – představuje autorčina věcná analýza dobrý odrazový 
můstek pro budoucí výzkum. V tomto ohledu bych autorce doporučil se tématu věnovat i nadále a pokusit se 
například podchytit vnitřní dialog v afrických zemích ohledně reálné utility amerických a čínských investic do 
ropného průmyslu, infrastruktury atd. Zároveň by bylo zajímavé rozvést zmiňovaný koncept/teorii „ropného 
prokletí“ a zkoumat, zda přístup USA/Číny toto prokletí prohlubuje, nebo zda „prokletí“ částečně utlumuje. 

Co se týká práce s literaturou, autorka použila velké množství primárních zdrojů, což je taktéž zajímavým 
přínosem její bakalářské práce. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 Po formální stránce je práce zpracovaná dobře. V textu je pár překlepů a minimum gramatických chyb. 

Některá tvrzení by však stálo za to odcitovat, neboť se někomu mohou jevit jako sporná či nepodložená, 
např. věta typu: (str. 15) „Tento trend začal někdy okolo roku 2006 a pokračuje dodnes.“  

Citace a odkazy jsou po formální stránce zpracovány správně a jednotně. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Autorka splnila cíl, který si předsevzala. Analýza je věcná a výstižná. Silnou stránkou práce jsou 

faktografická data, která autorka čerpala z primárních zdrojů. Slabou stránkou je chybějící hypotéza a bližší 
zkoumání oné „rivality“ v praktické rovině – např. zda skutečně probíhá přímý boj mezi čínskou a americkou 
vládou/korporacemi o náklonnost afrických vlád za účelem získat nové kontrakty na úkor rivala atd. 

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

• Probíhá nějaká vnitřní debata ve zkoumaných afrických zemích, ohledně přítomnosti amerických a 
čínských ropných firem a jejich působení na lokální ekonomiku a společnost? 



• Lze skutečně mluvit o „rivalitě“ mezi USA a Čínou v oblasti získávání ropy z afrického kontinentu? 
Pokud se americká poptávka snižuje a čínská roste, jsou čínské firmy skutečným konkurentem 
amerických firem v tom smyslu, že by jedni brali druhým koncese a zakázky? Autorka totiž sama 
uznává, že např. „Američané se nesnažili a nesnaží soupeřit s Čínou o pozici hlavního partnera 
Angoly…“ (str. 26) 

• Existuje nějaká perspektiva, že by americké a čínské ropné firmy začaly nějakým způsobem v Africe 
spolupracovat? 

  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji k obhajobě a na základě průběhu obhajoby navrhuji komisi zvážit známku mezi VÝBORNĚ a 
VELMI DOB ŘE. 
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