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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autorka se ve své bakalářské práci věnuje poměrně velmi komplexnímu fenoménu – otázce působení Ruské 
federace (dále RF) na Blízkém východě, zejména s ohledem na probíhající vojenský konflikt v Sýrii. V úvodu 
práce si klade následující otázky: „Je působení Ruské federace na Blízkém východě v posledních letech 
motivováno pouze vlastními zájmy? Může být  ruská přítomnost v regionu zároveň konstruktivní a vést k 
diplomatickému ukončení syrského ozbrojeného konfliktu?“ Její hypotézou je, že ačkoliv Rusko je v prvé řadě 
motivováno snahou o obnovení svého velmocenského statusu a o ochranu svých politických, vojenských a 
obchodních zájmů, jakožto důležitý hráč v oblasti Blízkého východu přispěje nakonec k nalezení diplomatického 
řešení sporu mezi prezidentem Bašárem Asadem a jeho odpůrci.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce má logické členění, které postihuje hlavní tematické okruhy, na něž se autorka zaměřuje. Konkrétně se 
jedná o historický kontext syrsko-ruských vztahů (zejména s ohledem na angažmá SSSR na Blízkém východě 
během studené války), aktuální průběh konfliktu v Sýrii a vztahy Sýrie s ostatními zeměmi regionu (zde jsou 
zohledněna mocenská, vojenská a náboženská hlediska), primární důvody pro ruské angažmá v Sýrii a podporu 
Asadova režimu, a jejich dosavadní dopady na situaci na bojišti a na mezinárodně-politické postavení Asadova 
režimu.  
 
Zpracovat téma, které doposud není ukončené (navzdory předešlému prohlášení prezidenta Putina o „stažení ze 
Sýrie“) je poměrně velmi obtížné, i vzhledem k absenci odborných zdrojů, které by s odstupem mohly zkoumané 
téma hodnotit. Autorka se s tím problémem celkem úspěšně vyrovnala, ve svém výzkumu vycházela především 
ze studií vypracovávaných předními think-tanky, dále pak i z oficiálních prohlášení a dokumentů a v neposlední 
řadě i z komentářů v médiích, které se otázce ruského angažmá v Sýrii celkem podrobně věnují. Práce má jasně 
ohraničené tematické, geografické i časové vymezení i postup, který autorka při jejím zpracování použila. 
Závěry, k nimž dochází, jsou podloženy dostatečným množstvím argumentů, jak autorka správně podotýká, je 
v současné chvíli velmi obtížné odhadnout, zda ruský vliv v Damašku nakonec povede k nalezení kýženého 
diplomatického řešení mezi znesvářenými stranami a zda tedy Moskva sehraje i konstruktivní roli v celém 
konfliktu. Takovýto závěr působí přesvědčivě a odráží stav poznání dané problematiky, který je za využití 
dostupných materiálů v dané chvíli dosažitelný.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Formální stránka práce je v zásadě bez větších problémů. Citační aparát je zpracován jednotně a nevykazuje 
nedostatky. Po stránce stylistické je práce spíše nadprůměrná.   
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce svůj cíl splnila. Jak je již zmíněno výše, konflikt v Sýrii stále probíhá a způsob jeho ukončení lze jen 
obtížně odhadovat, aniž by se autorka nepouštěla do spekulací. Práce nicméně nabízí celkem komplexní 
zhodnocení ruských zájmů na Blízkém východě a toho, jak zapadají a jak se vzájemně prolínají s geopolitickou 
situací v regionu. Autorka prokázala velmi dobrou znalost zkoumané problematiky i schopnost analytického 
uvažování.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Jak pravděpodobná, zejména po posledních volbách v Sýrii, je možnost, že by Asad přistoupil na sdílení moci 
s opozičními skupinami, které jsou nyní v defenzivě? Je ruská vojenská podpora natolik substantivní, že si může 



dovolit s opozicí již nejednat a usilovat o ovládnutí celé Sýrie, či alespoň klíčových měst a dopravních uzlů? 
Pokud by byla tato podpora dočasně zcela přerušena (s cílem vyvinout na Asadův režim větší tlak), je 
pravděpodobné, že by se Asadův přístup změnil? (Autorka tyto otázky již částečně zodpovídá v závěru práce, ale 
myslím, že by bylo užitečné je ještě více rozvést).  
2. Je za dané geopolitické situace možné, aby USA (a další západní země) nalezly ve vztahu k Sýrii společnou 
řeč s Ruskem, nebo je i v tomto dílčím problému kompromis nemožný? Pokud platí druhá varianta, může se 
válka v Sýrii po čase stát tzv. zamrzlým konfliktem?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji komisi pro konání státních závěrečných zkoušek k obhajobě, a to s hodnocením výborně.   
 
Datum: V Knovízi dne 5. 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. 


