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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce je "analyzovat mocenské postavení a růst moci Saúdské Arábie v regionu Blízkého 
východu" (s. 7). Cíl práce byl naplněn.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost příloh) 

Studentka si zvolila zajímavé a na zkoumání ne zcela snadné téma mocenského postavení Saúdské 
Arábie v rámci Blízkého východu. Ve své práci vychází z předpokladu, že je Saúdská Arábie regionální 
mocností, a to ve vymezeném zkoumaném období let 1973-2015 (s. 7-8). Vzhledem ke 
stanovenému tématu a cíli práce se musela autorka vypořádat zejména s konceptualizací pojmů 
"moc" a "regionální mocnost", což není s ohledem na existenci množství různorodých pojetí a 
definic rozhodně snadný úkol, o to spíše musím vyzdvihnout, že se autorce podařilo zdárně touto 
problematikou "prokousat" a oba pojmy si jasně pro potřeby své práce dokázala vymezit a 
nezapletla se do mnohdy nejasné a zmatečné terminologie týkající se výše uvedených konceptů. Jen 
bych opravila drobnou faktickou chybu (viz s. 12) - Nyeův koncept hard power nespočívá jen v 
donucení, ale i pobídkách, na což se až příliš často zapomíná.  

Práce je logicky strukturovaná (jen kap. 3 a 4 měly být součástí jedné kapitoly věnující se případové 
studii, obsahově spolu ostatně úzce souvisí, nehledě na značně krátký rozsah kap. 3) a jak v 
teoretické, tak v praktické části práce autorka postupuje při svém zkoumání systematicky, neskáče 
mezi tématy, text je přehledný.  

Na s. 18-19 autorka popisuje, jak bude při zkoumání, předně tedy při vymezování moci Saúdské 
Arábie postupovat, jaké ukazatele moci bude sledovat a obhajuje jejich volbu. Mohla zde však 
podrobněji popsat i to, jakým způsobem bude jednotlivé ukazatele hodnotit, stručně to zmiňuje jen 
u ukazatelů vojenské síly. S ohledem na tyto ukazatele, resp. koncept moci a regionální mocnosti 
vymezený v kap. 1.2 a 1.3, pak postupuje u zvolené případové studie, kde si nejprve vymezí region 
BV a následně zkoumá mocenské ambice a zdroje moci Saúdské Arábie.  

Závěr práce je sice relativně stručný, ale najdeme v něm všem, co tam má být - autorka jasně 
obhajuje závěry své analýzy, jednotlivé ukazatele vojenského, ekonomického a demografického 
mocenského potenciálu Saúdské Arábie srovnává s jinými zeměmi regionu a konstatuje, že tuto 
zemi lze na základě zpracovaných dat považovat za jedno z mocenských center regionu. 

Text je vhodně doplněn několika přílohami.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Autorka informace čerpá především z odborných textů doplněných o několik relevantních 
internetových zdrojů a na použité zdroje řádně odkazuje, a to i u přímých citací a sekundárních 



citací. Text se vyznačuje dobrou jazykovou úrovní a stylistikou, srozumitelným a výstižným 
vyjadřováním a formulací argumentů, existencí zcela minimálního počtu pravopisných chyb, pěknou 
grafickou úpravou včetně takových detailů, které nicméně přispívají k dobrému dojmu z práce, jako 
je využívání kurzívy pro zvýraznění cizích pojmů.

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění níže uvedeného hodnocení) 

Studenka se více než obstojně zhostila nelehkého úkolu vymezit moc Saúdské Arábie a i formální 
stránka naznačuje její pečlivou práci. Celkově se jedná o kvalitní bakalářkou práci.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři)  

Nemám.
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