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 Matěj Denk si pro svou bakalářskou práci zvolil vysoce aktuální téma, zaměřené na 

analýzu ropného rentiérského státu na modelovém příkladu Ománu. Vzhledem k současnému 

zvýšenému zájmu o oblast Blízkého východu i mezinárodní a ekonomickou roli, kterou hrají 

státy Zálivu, je zpracování zvolené tematiky velmi důležité a potřebné. Vzhledem k celkovému 

pojetí práce vyplývající z kombinace vnitropolitického, mezinárodně politického i 

arabistického zaměření lze konstatovat, že volba tématu diplomové práce byla správná. 

 

 Kolega Denk se ve své bakalářské práci pokusil podat ucelený pohled na studovanou 

problematiku. Struktura práce se vyznačuje jasnou koncepcí zvoleného tématu, odrážející se 

v členění jednotlivých kapitol a v celkové vyváženosti a proporčnosti jednotlivých částí práce. 

Autor se drží hlavní linie výkladu. Proto se bakalářské práce zařadila do širšího výzkumu 

soudobé problematiky Blízkého východu. 

 

 V úvodu své práce autor stanovil cíl zpracování tématu a zdůvodnil strukturu práce. 

Bohužel v úvodu chybí kritický rozbor použitých pramenů a literatury. Heuristická základna 

bakalářské práce je dobrá a reprezentativní. Po formální stránce se bakalářská práce vyznačuje 

solidností, technická stránka zpracování je na vysoké úrovni. Členění jednotlivých kapitol je 

logické a vychází převážně z věcného principu. 

 

 K obsahové stránce nemám zásadních připomínek. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. 

První kapitola se zabývá osobností sultána Qábúse a jeho vstupu do politického života Ománu. 

Druhá kapitola je zaměřena na vnitropolitický výboj země, jakož i na reformní úsilí sultána a 

jeho meze. Přestože tohoto tématu se již v minulosti chopili naši badatelé, jedná se o ucelený a 

zejména aktualizovaný pohled na danou problematiku. Zajímavá je třetí kapitola, kde se autor 

zabývá ozbrojenými a bezpečnostními strukturami ománské monarchie. Závěrečná kapitola 

osvětluje ománskou zahraniční politiku. V závěru kolega Denk shrnuje výsledky svého 

výzkumu. S jeho celkovou analýzou lze souhlasit.  

 

 Závěrem lze konstatovat, že Matěj Denk ve své bakalářské práci prokázal schopnost 

samostatné práce na zadané problematice. Práce splňuje náležitosti bakalářské práce a 

hodnotím ji jako výbornou. Z těchto důvodů doporučuji jeho bakalářskou práci k obhajobě. 
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