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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Cílem této BP je analýza příčinami a dopady ruského (vojenského) angažmá na  Blízkém východě i v kontextu 
syrské občanské války. 

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

Práce je tak trochu všehochuť. Na jedné straně vytváří tato BP dojem, že jejím cílem je zkoumat ruskou politiku 
v kontextu syrské občanské války. Na straně druhé rozebírá neskonale komplexní problematiku politiky 
postsovětského Ruska na Blízkém východě. Obě dimenze u autorky poněkud splývají: ruská přítomnost v Sýrii a
na Blízkém východě, jejiž definice mimochodem chybí, je dávána do jednoho analytického rámce. Skutečnost 
však je daleko komplexnější. Kdyby se autorka zaměřila na analýzu ruské politiky v syrské občansék války v 
kontextu ruských zájmů např. v Levantě/Mašriku, nedalo by se práci nic vytknout. Výsledkem jsou povrchně 
pojaté kapitoly, které poskytují minimální vhled do světa rusko-tureckých, rusko-izraelských a rusko-íránských 
vztahů. Například sestřelení ruského letadla v listopadu 2015, resp. jeho implikacím pro rusko-turecké vztahy, je 
věnováno několik vět – a nesmírně zajímavá otázka syrských Turkmenů je ignorována zcela.

Není jasné, v čem je tato empirická práce inovativní. V práci chybí ucelený rozbor literatury: nikoliv rozbor 
literatury k regionu či jednotlivých problematik, ale rozbor konkrétně vymezené výzkumné otázky, ukotvené ve 
výzkumném problému. 

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

Bez výhrad.

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

Za nešťastnou považuji jednak organizaci práce – absence teoretického ukotvení, téměř absentující výzkumný
design, jednak příliš široké zaměření práce. Přesto se autorce podařilo napsat text, který je na poměry BP
poměrně ucelený a analyticky pojatý a logicky strukturovaný. 

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

a) Konkrétně vzato, v čem shledáváte příčiny ruského vojenského angažmá v Sýrii od září 2015 dodnes – a
podařilo se je naplnit?
b) Jakou roli v ruské politice v Sýrii hrají rusko-americké vztahy?

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



Datum: 3.6.2016 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.


