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1. OBSAH A CÍL PRACE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autor si ve své bakalářské práci klade za cíl analyzovat vztahy mezi USA a Saudskou Arábií během dvou 
funkčních období prezidenta Baracka Obamy, tj. od ledna 2009 do ledna 2017. Klíčovým aspektem těchto 
vztahů byla a je energetická politika, a proto je autorovým cílem i analýza toho, jak se v daném období 
proměňoval tento konkrétní komponent vzájemných vztahů a zda zde došlo k výraznějším posunům. Autorovou 
hypotézou (viz s. 4) práce je, že „... ačkoliv se prezidentu Obamovi podařilo do značné míry omezit americkou 
závislost na dovozu fosilních paliv, nadále je americká energetická bezpečnost závislá americko-saúdských 
vztazích a v nejbližších letech tomu tak zůstane.“ K tomu, aby byl kvalifikovaně schopen tuto hypotézu potvrdit 
či vyvrátit, si autor pokládá další podpůrné otázky (opět viz s. 4), které následně podrobněji rozvádí a řeší 
v jednotlivých kapitolách práce.
S autorem lze nepochybně souhlasit v tom (viz s. 3), že „Obamova snaha dosáhnout energetické nezávislosti 
Spojených států je poměrně přehlíženým fenoménem jeho prezidentství. Přitom by se při jeho dosažení jednalo o 
pokrok srovnatelný se zavedením všeobecného zdravotního pojištění přes Obamacare nebo uzavření dohody o 
jaderném programu s Íránem.“ Rovněž nelze pochybovat o tom, že energetická nezávislost, či minimálně 
drastické snížení této závislosti, by vedla k přehodnocení stávajících politických, ekonomických a 
bezpečnostních vazeb USA na Blízkém východě, které by nepochybně mělo dopady i pro existující vztah se 
Saúdskou Arábií. Z těchto, a nejen z těchto, důvodů považuji téma bakalářské práce za vysoce relevantní a 
vhodně zvolené.

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

Zpracovat komplexní téma, které si autor zvolil, na omezeném rozsahu určeném pro bakalářskou práci není 
snadné. Přesto si myslím, že se P. Buriánek s tímto úkolem vypořádal dobře. Chtěl bych ocenit skutečnost, že 
věnoval čas a energii tomu, aby se důkladně seznámil se zákonitostmi fungování trhu s ropou (včetně faktických 
vlastností ropy jakožto komodity), rolí jednotlivých mezinárodních organizací působících v této oblasti, 
relevantními modely přístupu k této problematice (v teoretické i praktické oblasti), a že tyto poznatky následně 
vhodně aplikuje na analýzu zvoleného časového období.
Práce je rozčleněna logicky - úvodní dvě kapitoly jsou věnovány „policy-making“ procesu v USA a Saúdské 
Arábii. Autor zde pouze stručně představuje hlavní rysy obou systémů, přičemž jeho cílem je primárně ukázat, 
v čem a proč se diametrálně odlišují, a co mohou tyto odlišnosti způsobit. Jedná se pochopitelně o velice stručný 
přehled problematiky, nicméně pro účely této práce dle mého názoru naprosto dostačující, ostatně další 
podrobnosti si případný zájemce může dohledat ve zdrojích, na něž se autor v těchto kapitolách odkazuje. 
Následuje náhled na energetickou bezpečnost jako klíčový faktor americko-saúdských vztahů a posléze již 
zmíněná analýza ropného trhu následovaná kapitolami zaměřenými na konkrétní události během zkoumaného 
období - ekonomickou krizi provázenou pádem cen ropy, období „stabilních“ cen, druhý propad cen. 
V závěrečných kapitolách se autor věnuje jak zhodnocení Obamových dvou prezidentských období z hlediska 
dopadu na zkoumanou problematiku, tak předpovědím pro budoucnost.
S ohledem na hypotézu stanovenou v úvodu autor konstatuje (viz s. 46), že „... ačkoliv vzájemné americko- 
saúdsko vztahy v období let 2009-2017 utržily značné šrámy, nadále zůstávají nepostradatelnými pro oba 
partnery. Energetická politika představuje pouze aspekt těchto velmi komplexních vztahů... Pokud něco 
americko-saúdské partnerství v minulosti dokázalo, pak to, že je schopné přežít významné krize, jako bylo ropné 
embargo roku 1973, nebo události 11.9. 2001.“
Ve svém osobním náhledu na americko-saúdské vztahy bych byl možná o něco skeptičtější než autor práce, 
nicméně je nutno zdůraznit, že závěry, k nimž ve svém výzkumu došel, jsou podloženy konkrétními daty, 
faktografickými informacemi a údaji. P. Buriánek velmi dobře využívá dostupných zdrojů, přičemž je patrné, že 
je jen slepě neopisuje, ale že se s nimi důkladně seznámil. Souhlasím i sjeho přístupem v rámci rozboru



literatury, kde místo jednotlivých článků a dalších textů podrobněji rozebírá spíše instituce (primárně think- 
tanký), vjejichž rámci byly vytvořeny (viz s. 5). Konkrétněji mohlo být rozvedeno teoreticko-metodologické 
ukotvení, nicméně z pasáží, kde autor rozebírá jednotlivé teoretické i praktické aspekty zkoumané problematiky 
je dle mého názoru dostatečně jasné, z jaké teoretické základny vycházel.

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

Formální a jazykové zpracování je zcela nepochybně na úrovni očekávané od bakalářské práce, či ji dokonce 
převyšuje. Na tomto místě bych opět chtěl zdůraznit, že autor věnoval výzkumu i následnému zpracování textu 
dostatek pozornosti a času, a kvalita výsledné práce tomu odpovídá. Poznámkový aparát je zpracován 
konzistentně, gramatická a stylistická rovina práce nevykazuje zásadnější chybu. Lze samozřejmě nalézt drobné 
chybičky (občasné překlepy či nedůslednost v psaní velkých/malých písmen např. v citaci anglojazyčných 
zdrojů), nicméně jedná se skutečně o nepodstatné detaily. Práce obsahuje všechny vyžadované součásti a splňuje 
i stanovený rozsah.

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

Celkový dojem z bakalářské práce je veskrze pozitivní. Autor zpracoval práci zaměřenou na problematiku, která 
jej zajímá a kterou dokázal vhodně uchopit a upozornit na její klíčové aspekty. Vztah USA-Saúdská Arábie bude 
nepochybně důležitým tématem i pro nadcházející roky a případné zlepšení či naopak zhoršení tohoto vztahu 
bude mít zásadní dopady jak na situaci v regionu Blízkého východu, tak zprostředkovaně i na situaci v Evropě. 
Domnívám se, že autorova práce představuje zajímavý vhled do této problematiky. Z mého pohledu by bylo 
užitečné, kdyby ve výzkumu na podobné téma pokračoval i v rámci svých dalších studií.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
1. Pokud by nastala situace, kdy budou USA zcela nezávislé na dovozu nerostných zdrojů (v tomto případě 
ropy), jaký dopad to bude mít pro americko-saúdské vztahy? Dá se očekávat, že by USA Saúdskou Arábii již 
„přestaly potřebovat“ a zachovaly se podle toho?
2. Mohou bezpečnostní aspekty (pravidelně se objevující obvinění z podpory terorismu, rozpory ohledně cílů a 
používaných prostředků např. v Sýrii či Iráku) převážit energetické hledisko vztahů? Co se může změnit za 
Trampový administrativy?

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

Práci doporučuji komisi pro státní bakalářské zkoušky k obhajobě s hodnocením výborně.

Datum: 5. 6. 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.


