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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autor se pokusil zmapovat roli vnějších aktérů při vzestupu hnutí Tálibán v Afghánistánu v letech 1992-1996.
Argumentuje  přitom s  tezí,  že  bez  vnější  pomoci  by  nemohlo  dojít  k  rozšíření  hnutí  Tálibán  mimo  jeho
limitovaný geografický areál působnosti v 90. letech. 

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

Problém práce je v jejím širokém záběru, který značně přesahuje možnosti bakalářské práce (dokonce možnosti
disertační  práce).  Přestože  tak  autor  byl  schopen  jednotlivé  zahraniční  aktéry  charakterizovat  pouze  velmi
stručně  a povrchně,  v každé kapitole vystihl  hlavní aspekty postoje příslušného státu vůči  Tálibánu. Právě  s
ohledem na prostorové možnosti se však podařilo u každého zkoumaného státu držet se pouze hlavní dějové linie
a nevybočovat  z tématu. Z tohoto hlediska jsem ochoten odpustit  i  více povrchní empirii,  kterou je autor v
případě potřeby schopen doplnit mnohem větším množstvím faktů. 
Odrazem této jisté povrchnosti je potom závěr, který je zůstává poněkud banální a ukazuje na již dávno zjištěné
skutečnosti.
Zároveň autor dodržuje striktně vytyčenou strukturu práce bez zbytečných odboček. Přestože autor prostudoval
značné množství  literatury,  poněkud povrchnější  zpracování  vedlo k tomu,  že autor zdaleka nemohl  vytěžit
potřebné údaje s dosažitelné literatury. 

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

Formální  úprava práce je na odpovídající  úrovni.  Jazykově  by si  práce zasloužila  ještě  korekturu,  nicméně
nejedná se o zásadní nedostatek

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

A ohledem na fakt, že se jedná o bakalářskou práci, jde o uspokojující dílo, které ukazuje stále ještě nevyužitý
analytický potenciál autora. Myšlenky dokáže solidně formulovat a zpracovat, stanovit si jasně vymezený cíl a
naplnit jej konkrétním obsahem. Pro další práci (ať již čistě akademickou či analytickou) by však byla potřeba
poněkud hlubší znalost problematiky a prostředí. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Jakým způsobem se postavení Tálibánu z hlediska podpory ze zahraničí proměnilo od jeho pádu po současnost.
Jak a proč jednotliví regionální i globální hráči mění své vztahy k tomuto hnutí? Může získat Tálibán (i díky
podpoře zvenčí) opět téměř monopolní postavení v zemi (tuto hrozbu někteří analytici vyzdvihují) a jaké by to
mělo důsledky.

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

Hodnotím výborně-velmi dobře  podle obhajoby. 
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