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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)
Formální úprava:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Citační úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.)
Práce po formální stránce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Přestože je psána někdy
krkolomnějším stylem (příliš dlouhá souvětí), nezaznamenal jsem vážné gramatické prohřešky.
Grafická úprava je standardní, grafické přílohy jsou výtvorem autorky, jsou přehledné a správně
doplňují text. Práce je bohatě citována odbornou literaturou i statistickými zdroji.

Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Cíle práce a navazující výzkumné otázky jsou srozumitelně formulovány, autorka se snažila
v průběhu práce od nich neodklánět a práce se proto jeví vcelku konzistentní. Hypotézy nejsou
explicitně zmíněny, autorka pracuje pouze s očekáváními, která vychází ze zvoleného liberálněekonomického teoretického přístupu z oboru mezinárodních vztahů.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Jistou slabinou se zde může jevit slabé teoretické vymezení v poli geografických věd, autorka totiž
vychází z mezinárodně-vztahařských teoretických přístupů. Na stranu druhou je práce zaměřena na
hodnocení prostorového uspořádání ekonomických, demografických a politických jevů, což
představuje vcelku komplexní regionálně-geografickou analýzu a „vypůjčení“ teoretického přístupu
příbuzného oboru není na závadu. Autorka čerpá z velkého množství odborné literatury, z té
teoretické se však většinou jedná o kompilativní publikace, nikoliv o původní autory. Velkou práci
měla autorka se shromažďováním zdrojů k analytické části textu, ať již se jednalo o statistická data,
vládní či jiné úřední dokumenty. Pro jejich absenci či nedostupnost musely být nakonec některé cíle
práce redukovány. Nutno podotknout, že s prameny pocházejícími z velmi různorodých zdrojů (často
politicky citlivých) autorka nakládala velmi obezřetně.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Pro zpracování daného tématu autorka zvolila interpretativní studii, která se pro dané téma a
dostupnost datové základny jeví jako vhodná. Výběr zkoumaných jednotek, dostupnost dat a postup
jejich hodnocení jsou vysvětleny u úvodní kapitole, autorka se k nim však vrací i v analytické části.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Stěžejní část práce bylo hodnocení bezpečnostních a ekonomických vztahů v prostoru Středomoří.
Autorka to pojala fundamentálně, tj. provedla i zdařilý historický exkurz do vzájemných vztahů
vybraných zemí. Samotná analýza bezpečnostní a ekonomické politiky byla vzhledem k různorodosti
aktérů i dostupnosti dat poměrně obtížná, autorka se s tím však poměrně dobře vypořádala.
Poněkud nezáživné jsou části hodnocení vývoje u jednotlivých témat, které jsou možná až příliš
deskriptivní. Výsledky analýzy jsou však srozumitelné, jednotlivé pasáže se logicky propojují – tomu
hodně pomohla i shrnutí poznatků na konci každé z kapitol.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Dílčí závěry autorka uváděla na konci analytických kapitol včetně jejich interpretace v rámci
zvoleného teoretického diskurzu. Závěrečné zhodnocení je pak pokusem o syntézu závěrů analýz
jednotlivých zkoumaných jevů a kritické zhodnocení relevantnosti zvoleného liberálně-idealistického
přístupu.

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.)
Autorka si vybrala společensky velmi relevantní téma, o kterém se v odborných i laických kruzích
hodně diskutuje. Byť na téma důsledků arabského jara vznikla již řada pozoruhodných děl jak na poli
politické geografie, tak příbuzných oborů, v českém akademickém prostředí se komparace
v takovémto formátu ještě neprováděla, či mi to není známo. Autorka ke zpracování přistoupila
zodpovědně, k získaným datům a jejich interpretaci volila kritický přístup, důsledně se snažila držet
v rámci obsahového a teoretického kontextu. Výsledkem je velmi slušná diplomová práce, kterou
proto doporučuji k obhajobě.
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