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východoevropských studií IMS FSV UK, 2018, 66 s.  

Práce se zaměřuje na analýzu moci malých států na případu Gruzie v době prezidenta Saakašviliho. 

Text má jasně zadané výzkumné otázky a jednoznačně stanovené cíle. Je nutno ocenit, že se autorovy 

teoretické koncepty nespokojují pouze s jejich konstatováním, nýbrž přistupují k nim s kritickým 

pohledem, zejména pokud jde o definici malých států a jejich moci. Na rozdíl od mnoha jiných prací 

se také teoretická východiska promítají do všech částí práce, nikoliv pouze v jakémsi „povinném“ 

úvodu a závěru. Autorovi se tím podařilo vyvážit a skloubit teoretickou a empirickou část. 

Nevyzdvihuje teoretické koncepty, aby do nich uměle zasadil empirická data. Naopak, využívá 

empirických poznatků k jemnějšímu zpřesnění (a nikoliv zbourání a založení nových) teoretických 

východisek. Tato koncepčnost a systematičnost patří k jednoznačným kladům předkládaného textu. 

Přes celkově pozitivní hodnocení si nelze odpustit několik dílčích připomínek kritického charakteru.  

Na jedné straně je povzbudivé, že autor použil poměrně bohatou škálu zdrojů a dokázal s nimi 

pracovat dostatečně kriticky. Text byl nicméně vypracován především na základě tištěných, 

elektronických či internetových zdrojů a autor nevyužil možnosti vyjet do terénu v Gruzii nebo 

alespoň kontaktovat relevantní odborníky v ČR či v zahraničí. Konzultace s lidmi na místě (případně i 

na dálku, pokud by taková možnost nebyla) by totiž mohla odkrýt další, mnohem méně nápadné 

aspekty gruzínského PR vůči západním zemím i vůči Rusku (návštěvy země významných politiků, 

zástupců NGO a dalších činitelů, které byly nezřídka placeny z fondů pomoci Gruzii, organizace 

konferencí a seminářů s účastí euroatlantických politiků či odborníků). Dále by také autor mohl 

vhodnými konzultacemi mohl proniknout více do skutečného vztahů ke Gruzii v zemích, na kterých 

byl tento PR zaměřen. O těchto souvislostech autor v práci spíše spekuluje (např. s. 25-26), nicméně 

jsou to právě konzultace, které mohou poskytnout relevantní data. V tomto směru zůstal potenciál 

práce v zásadě nevyužitý.  

Ve druhé kapitole autor poměrně správně líčí systematické budování obrazu Gruzie jako prozápadní 

země. Jenom by se nemělo zapomínat, že k prozápadní orientaci se hlásil i předchozí prezident 

Eduard Ševarnadze a podpořil tento směr řadou kroků (ve vojenské oblasti například aktivní účast na 

programu Partnerství pro mír, vyslání vojáků do Afghánistánu, vojenský výcvik gruzínské armády 

s pomocí amerických instruktorů aj.). Ševarnadze rovněž budoval (jakkoliv s mnohem menší 

intenzitou) obraz Gruzie jako demokratické země, jejíž realita však byla zcela jiná (na druhé straně je 

nutno Ševarnadzemu přičíst k dobru, že po zfalšovaných volbách v roce 2003 a následných 

mohutných protestech skutečně odstoupil a nedopustil další krveprolití jako na počátku 90. let).  

Mimochodem, prezident Saakašvili zdůvodňoval účast gruzínských vojáků na misi v Afghánistánu 

nutností praktického vycvičení vojáků pro obnovení teritoriální celistvosti země. Jakkoliv chápu, že 

tato poznámka vychází za vymezený časový rámec práce, zmínka v tomto směru by ukázala, že 

Saakašvili nestavěl svou zahraniční politiku zcela nově. 

Argumentačně poměrně slabá je také podkapitola o tvrdé politické moci (s. 33 an.). Autor zde sice 

přináší zajímavou jednostránkovou úvahu, nicméně většina argumentů je spíše spekulativního 

charakteru a není nijak doložitelná. 

Z dílčích problémů zmíním především některé zvláštní přepisy, především hlavní město Jižní Osetie 

Cchinvali (přepsáno jako Činkvali, s. 19). Jinak je ovšem práce napsaná velmi kultivovaným jazykem 

s malým počtem chyb. 



Závěrem by se nemělo zapomínat, že PR strategie či budování moci malých států je výrazně 

individuální a lze poměrně obtížně vyvozovat nějaké obecnější závěry platné pro jakýkoliv stát. Pokud 

se podíváme jenom na malé státy v okolí Gruzie (Ázerbajdžán, Arménie) či na jiné malé státy 

eurasijského prostoru, potom jsou jejich přístupy ke zvýšení vlastní moci často diametrálně odlišné. 

Ale to už je téma na další obsáhlou práci.   

Přes tyto uvedené výtky by nemělo smysl výrazně snižovat autorovu pečlivou, systematickou a 

v rámci diplomové práce víceméně vyčerpávající práci, která je typickou ukázkou case study v rámci 

teritoriálních studií. Autor prokázal schopnost vyhledat relevantní literaturu a náležitým způsobem jí 

interpretovat. Stejně tak byl schopen vyvodit ze svých poznatků smysluplné závěry.  

V rámci obhajoby by autor mohl zhodnotit, do jaké míry je gruzínská zkušenost se zvyšováním moci 

přenositelná i do dalších států. Také by se mohl podívat na jiné malé státy eurasijského prostoru a 

analyzovat, který státy zvyšoval svou moc malého státu podobným způsobem jako Gruzie (v čem se 

tato strategie lišila a kde naopak vykazuje shodné rysy, viz závěr, s. 51)?  

Rovněž by bylo vhodné se vyjádřit, na čem (případně na kom) závisí výběr nástrojů pro uplatňování 

moci malého státu? Jinak řečeno, z jakých kořenů moc malých států (na základě i jiných případů) 

vychází.  

Posledním okruhem v rámci obhajoby je stručné praktické doporučení, jak by Gruzie měla konkrétně 

uplatňovat svou moc vůči Rusku (autor zde může vystoupit jako poradce současné, post-

Saakašviliovské, vlády). Jaká strategie zvyšování moci malého státu se může ukázat jako účinná vůči 

významnému sousedovi a globální velmoci?  

 

Závěrem mohu konstatovat, že autor splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Na základě 

přečteného textu jí hodnotím stupněm „výborně“.  
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