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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce představuje sondu do vztahu mezi státem a společností v pozdněputinském Rusku. Hledá odpověď na 
otázku, 1) jaké byly dopady zákona o zahraničních agentech z roku 2012 na fungování vybraných neziskových 
organizací a 2) jak tento zákon zapadá do širšího vzorce represí vládnoucího režimu vůči představitelům 
občanské společnosti. 

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

V prvé řadě nutno podtrhnout, že práce je výsledkem samostatného výzkumu a je nesporně originální. 
Opírá se o vyhodnocení široké datové základny, sestávající jak z akademické produkce, tak ve velké míře 
z primárních dat. Velkou část z toho tvoří výsledky autorčiny komunikace s představiteli ruského neziskového 
sektoru, což od ní vyžadovalo specifickou metodologickou průpravu v technikách sběru dat. V tomto ohledu 
působí práce velmi přesvědčivě. Velice silná stránka textu. 
Práce vykazuje snahu o teoretické ukotvení, ačkoli v úvodu postrádám hlubší návaznost prezentovaného 
výzkumu na akademickou debatu (omezila se v zásadě jen na představení vlastních dat). Stejně tak ve vztahu 
látky k teoriím autorka podle mne možná nemá verbálně stoprocentně jasno: v úvodu hovoří o testování formou 
vícepřípadové studie, fakticky v jádru práce jde jednoznačně o aplikaci; u samotného aplikovaného konceptu 
(typologie dopadů zákona) přitom není stoprocentně jasno, zda jde o její vlastní konstrukt – pokud ano, pak jde 
podle mého chápání současně i o tvorbu. Tyto činnosti se navzájem nutně nevylučují a všechny mohou mít smysl
i opodstatnění a nijak nezpochybňují základní nastavení práce, ale autorka musí za všech okolností v každém 
případě umět bezpečně svůj postup představit, vysvětlit a zdůvodnit. 
Práce je náležitě metodologicky ukotvena. Podrobnosti výzkumného rámce jsou představeny a rozvedeny až u 
vlastní analýzy (kap. 4). Lepší propojení s úvodem by učinilo práci co do podání pro čtenáře stravitelnější. 
V každém případě jak teoretické tak metodologické ukotvení dalo práci pevný rámec. Práce je velmi dobře 
zfokusována a je přehledně a logicky vystavěna. Obsahuje jen minimum irelevancí a nefunkčních odboček. Ke 
koncipaci práce jako takové připomínek nemám a pečlivost v tomto směru se autorce určitě vyplatila. 
Úvodní kontextuální kapitoly ukazují na velice slušnou orientaci v ruských politických reáliích. Díky tomu má 
autorka svoje závěry o co opřít. 
Provedení jako takové (s výhradou jazykové stránky – viz níže) velice poctivé a precizní v každém kroku. 

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

Styl výkladu přiměřený, suchý a věcný (až místy mrazí), jazyková stránka jako taková nicméně pokulhává 
(podotýkám, že studentka nepsala práci v mateřském jazyce). Jde zejména o časté interference z ruštiny a 
ukrajinštiny, překlepy, kalky na úkor striktní terminologie („právní osoby“, místo správně „právnické osoby“; 
„měšťané“ pro „obyvatele města“; „hlavní státní zástupce“ pro prokurátora? aj.), zkrácená slova, typická pro 
výpisky, ne pro finální text, místy i o pravopisné hrubky (opakovaně „vyplívat/vyplívající“ s „-í-“), které jdou na
vrub nestižené finální redakci. 
Odkazování jako takové poctivé a důkladné. U novinových článků čerpaných z internetu zpravidla chybí údaj o 
datu vydání. 
Členění závěrečné bibliografie bych si dokázal představit přehlednější. Konkrétně podkapitola „internetové 
zdroje“ nemá v dnešní digitální době moc opodstatnění. Lépe by stálo za to tyto zdroje roztřídit na normativní 
právní akty, úřední dokumenty, denní tisk aj. jako podřízenou součást primárních zdrojů. 
Drobné nekonsistence v přepisech z ruštiny. 

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



Studentka sesbírala a systematicky, transparentně, vedena teorií a jasným metodickým plánem vyložila naprosto 
impresivní materiál k značně opomíjenému, přitom mimořádně aktuálnímu a společensky i akademicky 
relevantnímu tématu. Navrhovaná srážka je za slabší úvod a za ne zcela vybroušené podání (sepsání výstupu). 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Přiblížila byste etické aspekty provedeného výzkumu (sběru dat) a s tím spojená omezení, která jste při vlastní 
interakci s respondenty v podmínkách tamního represivního režimu musela brát do úvahy? 
Napadá Vás pomyslná „strategie přežití“, kterou byste kolegyním a kolegům z ruského neziskového sektoru za 
stávající situace mohla doporučit, aniž by přitom museli rezignovat na své poslání a/nebo emigrovat? 

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

Práci jako vyhovující stanoveným požadavkům doporučuji k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit výborně (B). 
Chtěl bych současně autorku povzbudit, ať se textu ještě chvíli věnuje. Při troše „zkušenějšího“ podání by podle 
mého přesvědčení šlo materiál dál využít. 

Datum: Podpis:

V Praze, 3. září 2018

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.


