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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce si klade za cíl analyzovat pojem „systémový separatismus“ zavedený na příklad Čečenska  a rozšířit jej o 
další příklady. Ve skutečnost se však celou prací táhne pokus o popis současných rusko-čečenských vztahů.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Struktura práce není zcela jednoznačně zdůvodněna. Po první historické kapitole následuje bez nejmenšího 

přechodu kapitola k ekonomice, aniž by byl zřejmý její smysl (byť struktura práce byla vysvětlena popisným 
způsobem v úvodu). Celá kapitola, stejně jako další jsou vesměs popisnými částmi bez výraznějšího 
analytického přínosu. Ne zcela jednoznačná struktura práce se projevuje i v kapitolách 3-4. Zatímco ve druhé 
kapitole vedl autor víceméně chronologickou linii, v dalších kapitolách zcela nekonzistentním způsobem 
popisuje rusko-čečenské politické vztahy. Přitom začíná osobnostním vztahem mezi Putinem a Kadyrovem 
(jakkoliv důležitým a lze říci klíčovým), aby se teprve následně (s. 23 an.) věnoval přehledu rusko-
čečenských politických vztahů, a to především od roku 2004. Rovněž kapitola o vojenských vztazích, 
respektive čečenských vojenských jednotkách je sice pochopitelná (dokonce lze říci, že sama o sobě patří 
k tomu lepšímu, co autor napsal), nicméně není jasné její funkce v kontextu práce.  

 
Z hlediska metodologie potom autor prakticky nepřistoupil nijak výrazně (natož kriticky) k vymezenému pojmu 

„systémový separatismus“, který je v práci prakticky přejatý. Čečensko, jak autor rovněž poznamenává (s. 7), 
je do značné míry autonomní v rámci Ruska především s ohledem na osobnostní vztahy a personální charakter 
jeho vůdců z klanu Kadyrova. Tyto autor analyzuje v kapitole 3 (s. 19 an.), nicméně tento problém již 
nekonfrontuje s úvodním teoretickým vymezením. Od třetí kapitoly autor s tímto pojmem prakticky nepracuje 
a zmínka o něm (natož případná kritická analýza) se neobjevuje ani v závěru práce.  

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Přestože je nutno vyzdvihnout autorovu znalost češtiny jako cizího jazyka (pokud byl text napsán jím samotným 

bez následné kontroly), text by si zasloužil pečlivější jazykovou korekturu. Objevují se základní gramatické i 
stylistické chyby. Na řadě míst jsou používány nesprávné přepisy z angličtiny (Vaynakhské, s. 6), které by 
mohly být nahrazeny ekvivalenty používanými v českém jazyce (Vajnašské v uvedeném příkladu). Značné 
problémy se objevují především v psaní velkých a malých písmen (Sovětské vedení, s. 9; Čečenská válka na 
řadě míst, blízký východ, Ruského rozpočtu, Ázerbajdžánské ropy, s. 17 a mnoho dalších příkladů). U řady 
časových údajů chybí přesnější vymezení (rusko-turecké války, kterých bylo v 18.-19. století několik; data, 
která jsou uvedena bez roků, s. 19 apod.).  

Na některých místech (oficiální výsledky voleb) mohl autor přejmout z primárních pramenů (v tomto případě 
volební komise), nikoliv z novinových článků. Autor tak činí pouze poněkud nejasným odkazem na přílohu 
(pozn. 82). Ostatně všechny přílohy by mohly být spíše integrovány do textu jako obrázky, což by bylo pro 
čtenáře přehlednější.  

  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Přestože práce deklarovala snahu o podrobnější prozkoumání pojmu „systémový separatismus“ (s. 2), jedná se o 

klasicky empirickou práci o rusko-čečenských vztazích, která tento problém nikam dále neposouvá. Ačkoliv 
nejsem teoretického zaměření, v práci chybí základní rozbor vytyčeného pojmu a jeho další práce s ním.  



Předložený empirický přehled se navíc často jeví jako poněkud nesystematické nakupení jednotlivých faktů, ze 
kterých nevyplývá ani teoretické východisko či závěr vycházející z teze, ani se neukazuje smysl práce. Nelze 
přitom autorovu práci zcela smést ze stolu, neboť se pokusil zpracovat náročné a na formátu bakalářské práce 
pouze výběrově uchopitelné téma. Na druhou stranu výsledek nejeví příliš známky konzistence, 
systematičnosti a ucelenosti.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Jak zacházejí s termínem „systémový separatismus“ jiní autoři kromě Sergeje Markedonova (teoreticky nebo na 
jiným empirických příkladech)? Na které separatistické regiony světa lze tento pojem případně aplikovat?  
 
Dále bych doporučil, aby student ještě jednou komisi vysvětlil logiku své poněkud nejasné struktury práce. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
S ohledem na výše uvedené sice doporučuji práci k obhajobě, nicméně pouze s hodnocením dobře (stupeň D-E 
podle nového hodnocení). 
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