
PROTOKOL HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POSUDEK OPONENTA

JMÉNO STUDENTA: Denisa Šimurdová

NÁZEV PRÁCE: Vzestup Saúdské Arábie jako regionální mocnosti

HODNOTIL: doc. Šárka Waisová

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

Autorka píše, že "tématem její práce je mocenský vzestup Saúdské Arábie v rámci regionu Blízkého 
východu" (s. 6). Autorka dále píše, že "bude analyzovat mocenské postavení Saúdské Arábie v 
rozmezí let 1973 až 2015" (s. 7). Autorka též píše (s. 7), že vychází z předpokladu, že Saúdská Arábie 
je držitelem statusu regionální mocnost, cílem práce bude analyzovat mocenské postavení a růst 
moci Saúdské Arábie v regionu Blízkého východu. Autorka chce "potvrdit či vyvrátit tezi, že Saúdská 
Arábie je regionální mocností" (s. 7). Cíl práce byl naplněn jen z části, a to zejména kvůli tomu, že 
autorka selhává v konceptualizaci a operacionalizaci termínu "regionální mocnost". Protože autorka 
nezvládla uspokojivě operacionalizovat regionální mocnost, nepodařilo se jí ani uspokojivě vyvrátit 
tezi o regionálním mocenství SA. Autorka sice informuje čtenáře o ekonomických a vojenských 
kapacitách SA, nicméně nijak je nekontextualizuje s ostatními státy v regionu a neporovnává je s 
operacionalizovaným termínsem regionální mocnost.

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

Obsahové zpracování BP je slabé - autorka výrazně podcenila konceptualizaci a operacionalizaci 
termínu "regionální mocnost". A kritéria, které si stanovila (s. 19), jsou problematická. Též 
argumentace, proč zvolila konkrétní kritérium, pokulhává (viz níže).

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

V BP není uvedeno, kolik má znaků, dle rozsahu stran (text začíná na s. 6 a končí na s. 43) však 
soudím, že předložená BP se pohybuje na dolní hranici nutného rozsahu. 

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

Předložená BP spíše než by analyzovala SA jako regionální mocnost, resp. zda SA je či není regionální 
mocností, představuje ekonomické, materiální, vojenské a lidské kapacity SA. To je ale příliš málo. 

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

Autorka studuje obor politologie, přesto si vybrala téma spadající spíše do oblasti MV. Proč?
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