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

 

Bakalářská práce Jana Slováka se zabývá konkrétním aspektem britsko-španělského sporu o Gibraltar: rolí 

vybraných mezinárodních organizací (OSN, NATO a ES/EU) jako možného mediátora či samostatného aktéra v 

tomto sporu a jejich případnou funkcí nástroje pro umocnění vlivu některé ze stran sporu či alespoň 

institucionální arény pro bilaterální jednání. Autor tak zvolil téma poměrně dobře známé, avšak nahlíží na něj 

originální a nosnou perspektivou, jež je navíc ukotvena v obecné teorii mezinárodních organizací. Práce 

pokrývá na první pohled dlouhé období od začátku 50. let do roku 2006. Toto časové rozmezí nicméně přirozeně 

vyplývá z vlastního vývoje sporu o Gibraltar a navíc umožňuje analyzovat roli a funkci všech z hlediska 

zkoumaného problému stěžejních mezinárodních organizací, jež se do kontaktu s gibraltarskou otázkou dostaly 

v odlišných historických údobích. Jako sekundární cíl si práce stanovila posoudit vlivu těchto mezinárodních 

organizací na vnitřní vývoj kolonie (od 1981 „závislého území“, od 2002 „zámořského území“).   

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Šíře věcného i chronologického záběru práce sporu s určitou neúsporností autorova stylu (jen nástin bilaterální 

roviny sporu o Gibraltar – sám o sobě nezbytný pro pozdější analýzu role mezinárodních institucí – zabírá 15 

tiskových stran) vedly k tomu, že předložená práce je na horní hranici obvyklého rozsahu bakalářských prací. 

Akademickou hodnotu předloženého textu ovšem nezvyšuje jeho rozsah, ale autorova chvályhodná snaha 

pracovat v maximální možné míře přímo s prameny a zejména pak o ukotvení empirické případové studie 

v konceptuálním rámci teorie mezinárodních vztahů (považuji za přiměřené, že na úrovni bakalářské práce tak 

činí na základě specializovaných prací české provenience). Z něj jsou odvozena i očekávání (teze), s nimiž autor 

ke svému zkoumání přistupoval. 

 

Výsledná práce má ovšem převážně deskriptivní charakter. Základní analytický vhled do tématu nabízejí stručná 

zhodnocení v závěru jednotlivých kapitol stati a dále vlastní závěr. Ten na relativně malé ploše jedné a půl 

strany stručně zodpovídá výzkumné otázky, jež si autor v práci kladl, aniž by ale práci dodal hlubší analytickou 

dimenzi či se pokusil na základě získaných poznatků přispět k obecné teorii mezinárodních organizací.  

 

Uskutečněný výzkum nevyžadoval užití specializovaných metod nad rámec běžné analýzy dokumentů a 

sekundární literatury. 

   

Rozbor zdrojů, zařazený na závěr úvodu, plně vyhovuje rozsahem. Namísto pokusu o kritickou reflexi materiálů, 

z nichž autor čerpal, však nabízí spíše jen jejich detailní přehled. K autorově práci se zdroji nemám připomínky. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykovou úroveň práce považuji za průměrnou. Text nenabízí kdovíjaké literární potěšení, sdělení je ovšem 

srozumitelné a rovněž finální editace textu byla provedena poměrně pečlivě. Toto platí méně pro poznámkový 

aparát; věcně i počtem jsou ovšem odkazy v pořádku.   

 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Bakalářská práce Jana Slováka je solidní, obsahově i formálně korektní útvar, v němž autor prokázal svou 

schopnost formulovat, věcně zvládnout a na úrovni odpovídající požadavkům na tento druh kvalifikačních 

prací kladeným zpracovat relevantní odborné téma. Silnou stránkou práce je originální, v literatuře až na 

dílčí výjimky (Košťál a role ES/EU) dosud dosti opomíjená perspektiva na jinak poměrně známé téma. 

Slabinou je podle mého názoru její přílišná popisnost, jež spolu s délkou a průměrnou stylistickou úrovní 

textu činí jeho četbu poněkud ubíjející. V každém případě mám za to, že vytyčené cíle práce byly naplněny.  

 

 

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

  

Souzní autorovy poznatky spíše s realistickým, anebo liberálním chápáním mezinárodních organizací a jejich 

systémové role v mezinárodní politice?  

 

Je podle autora možné říci, že OSN jako celek (mj. skrze možnost internacionalizace sporu, kterou Španělsku 

poskytla) spíše zkomplikovala, anebo usnadnila hledání dlouhodobě udržitelného řešení gibraltarské otázky?       

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

 

Bakalářskou práci Jana Slováka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 

 

 

 

 

Datum: 26. 5. 2017        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. 


