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

Cílem práce je "na základě detailní analýzy ekonomické, politické a vnitrostátní bezpečnostní 
situace, působení nestátních povstaleckých a separatistických skupin na území Jemenské republiky v 
období 2011-2015 zjistit míru slabosti státu a příčiny, které k tomuto stavu vedly" (s. 3). Cíl byl 
naplněn.

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

Studentka si zvolila téma slabé státnosti v kombinaci s vhodně zvolenou případovou studií Jemenu, 
a to v období posledních několika málo let, čímž její téma získalo na aktuálnosti. Vzhledem k velké 
diverzitě konceptů pojících se se slabou a rozpadlou státností si studentka příhodně zvolila koncept 
slabé státnosti od jednoho autora (R. Rotberg), ze kterého pak vycházela v empirické části práce. V 
kap. 2 věnující se metodologii představila jednotlivé ukazatele síly, resp. slabosti státu, přičemž 
vycházela z Rotbergova konceptu, a tyto jednotlivé ukazatele pak sledovala v případové studii 
Jemenu a s teoretickými poznatky tak pracovala v celé praktické části práce. Neuvádí zde 
kvantitativní vyjádření míry slabosti či síly státnosti u jednotlivých ukazatelů, jelikož vychází z 
kvalitativních proměnných uvedených v Rotbergově konceptu, které nicméně mohla v 
metodologické kapitole přehledně představit. To zde chybí a u jednotlivých indikátorů, resp. 
zkoumaných oblastí je pak složitější si představit, do jaké kategorie (míry slabosti), spadají (např. co 
je vysoká a co již nízká míra nezávislosti soudní moci), a studentka může mít tendence bez jasného 
rámce sklouzávat k intuitivním závěrům.  

Celkově je práce vcelku obsáhlá, studentka sleduje proměnu/hodnoty velkého množství ukazatelů 
slabosti Jemenu a velmi podrobně tak mapuje, jak Jemen tyto ekonomické, politické a bezpečnostní 
indikátory naplňuje. Práci logicky strukturuje, kdy po teoretické a metodologické kapitole následuje 
praktická část práce, která je rozdělena do kapitol a podkapitol právě podle jednotlivých 
sledovaných ukazatelů. K těm se vrací i v závěru práce, kde na základě zkoumání představuje 
komplexnější obrázek o ekonomické, politické a bezpečnostní situaci v Jemenu ve zkoumaném 
období, i když by bylo vhodné u některých údajů (např. výše HDP či HDP per capita) uvádět i světový 
průměr či hodnoty v případě "typicky " silných států, aby uváděné údaje měly nějakou výpovědní 
hodnotu, některá čísla sama o sobě toho o slabosti státu mnoho neřeknou, když není možné srovnat 
s daty jiných (silných) zemí. Na druhou stranu řadu negativních jevů a údajů autorka v závěru 
zasazuje do kontextu a obhajuje tak závěry svého zkoumání, které tvrdí, že Jemen je státem 
nacházejícím se na pomezí kategorií rozpadlého a zhrouceného státu. V práci nalezneme řadu 
poznámek pod čarou a příloh, které vhodně doplňují samotný text. 

  

  



  

 

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

Rozsáhlý seznam použitých zdrojů obsahuje řadu odborných textů i relevantní internetové zdroje, 
které početně převažují nad těmi odbornými. To je vzhledem k aktuálnosti informací uvedených v 
textu pochopitelné. Systém odkazování je bezproblémový. Jazykový projev autorky je na vysoké 
úrovni, v textu se objevuje jen velmi málo pravopisných chyb, grafická úprava textu je pečlivá.  

  

 

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

Z textu je především patrná velká pečlivost a důslednost při zkoumání, při práci s mnoha zdroji a 
nakonec i při práci na samotném textu. Ačkoli je docela složité měřit míru slabosti států, autorce se, 
myslím, přesvědčivě podařilo obhájit si své závěry. Po formální stránce není práci co vytknout.

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

Zkoumané období autorka zakončuje rokem 2015 - mohla by shrnout podobu ekonomické a 
bezpečnostní situace v Jemenu od počátku roku 2016? Změnila se situace nějak za poslední půlrok? 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  
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