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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): práce se věnuje situaci v Ruské federaci 

v období kolem přijímání nové postsovětské ústavy. Porovnává přitom formální prvky ústavy a praktický výkon 

moci v jelcinovském a následně i putinském Rusku. Cíle si práce stanovuje poměrně velkoryse, tedy jako snahu 

praktickou a formální stránku porovnat, zároveň popsat okolnosti vzniku ústavy atd.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  

Není příliš jasné, o jakou práci z hlediska metodologie vlastně jde. Na jednu stranu autorka řeší otázku 

prezidencialismu v Rusku, což samozřejmě předpokládá politologické metody, na druhou stranu řeší okolnosti 

vzniku nové ruské ústavy z roku 1993, což přirozeně předpokládá spíše historické metody. Dochází tak 

k tomu, že se využití obou zaměření střídá a práce se stává jen stěží čitelnou. Dochází ke skokům v čase i 

tematice.  

Velkou slabinou je využitá literatura. Autorka z knižní produkce využila jen česky psané texty (kromě jednoho 

článku a ruské ústavy, které jsou v ruštině). Anglicky psané texty (dva) se nacházejí mezi internetovými 

zdroji. Nevyužila tak vůbec plnotextové databáze, které poskytují dostatečné množství textů k dané 

problematice, ani anglojazyčné literatury (zde se nabízí třeba R. Sakwa či V. Gelman, ale i další). Vzhledem 

k dominanci angličtiny v současném vědeckém prostředí je taková absence naprosto zásadní. Práce se tak 

opírá o texty obecné povahy či dokonce příručky, jako jsou různé úvody do studia politiky, obecné historické 

práce atd. Nezpochybňuji tím nijak práce lidí jako je prof. Novák, Kubát či kolegové Pečenka a Litera, 

nicméně jejich knihy nemohou sloužit jako základ výkladu odborné práce. Jejich zaměření je prostě jiné.   

Zmatené je i teoretické vymezení. Autorka se z nepříliš pochopitelného důvodu věnuje Huntingtonově koncepci 

demokratizačních vln, aniž by nalezly nějaký výraznější odraz v samotné práci. Není mi tak příliš jasné ono 

vymezení superprezidentský vs. poloprezidentský režim, definice, jak oba režimy chápe autorka či celkový 

výzkumný rámec.  

Některá tvrzení si dokonce odporují. Například to, že na str. 15 mluví o superprezidencialismu, který se prosadil 

v Rusku, zatímco na stránce 31 mluví již o dominanci poloprezidentského systému. Odporující si tvrzení se 

objevují i v odstavci začínajícím „Nová ruská ústava“ na stránce 20. Vzhledem k tomu, že jde o ústřední 

otázku, kterou práce řeší, je takový rozpor velmi vážný.   

Za věcnou chybu lze považovat i tvrzení, že volby v roce 1993 vyhrála LDPR. To platí pouze pro část ruské 

státní Dumy volenou poměrným systémem, zatímco ve většinové polovině nezískala ani jeden mandát. 

Celkově tak rozhodně nezvítězila. Jednotkou federace také není gubernie (například u Tatarstánu by slovo 

„gubernie“ bylo velmi nepatřičné), ale subjekt federace (str. 27). 

Za sporné bych označil samo tvrzení, že v roce 1993 šlo o náhradu komunistické ústavy, neboť ta prošla mnoha 

dodatky a změnami. Právě fakt, že se dokument od toho původního natolik vzdálil, stejně jako samotná 

povaha základu, přispěl k nutnosti ji změnit. Obecně ale autorka příliš nerozlišuje mezi sovětskou a ruskou 

realitou, často jsem netušil, o které z nich zrovna mluví. Dále bych uvedl jako sporné i tvrzení o dominanci 

prezidenta nad Dumou, zvláště s použitím prosazení S. Kirijenka za premiéra v roce 1998. V tom samém roce 

se Jelcinovi nepodařilo prosadit schválení V. Černomyrdina státní Dumou. Jelcin místo risku rozpuštění 

Dumy a zvolení nové, ještě silněji proti němu naladěné, zvolil J. Primakova (kterého sám osobně nesnášel). 

To ukazuje na fakt, že situace s prezidentskou dominancí není tak jednoznačná.  

Nepodařilo se mi ani najít výraznější logiku ve struktuře práce. Například opakování ustanovení ruské ústavy 

jsou vkládaná hned na několika místech. Je tak spíše chaotická.  

Slabý je dle mého názoru závěr, který prakticky neobsahuje vlastní autorčiny myšlenky či zhodnocení 

argumentace, ale opakuje, co již bylo řečeno. Indikátorem může být již jen to, že je bohatě opoznámkován, což 

není u této části práce zrovna obvyklé.  

 



 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Práce s poznámkami vykazuje některé chyby. Jedná se 

hlavně o neuvedení plného bibliografického údaje v prvním výskytu, používání azbuky v českém textu (zde 

nejde úplně o chybu, spíše jde proti zažitému úzu), mísení dvou stylů (str. 14), tedy závorkového a poznámek 

pod čarou. Sice na úrovni editorské, nicméně i tak jako nedokonalost, lze zaznamenat i použití různých typů 

písma například na str. 16. Chybou je použití anglických přepisů u ruských jmen (Rumyantsev, Rossiyskaya 

gazeta). Dále uvádí chybný název novin Argumenty i fakty.  

Jazykový projev není špatný, ale i tak bych doporučoval ještě korekturu. Výrazné to bylo zejména u shody 

podmětu s přísudkem, ale i u některých dalších pravopisných i stylistických prohřešků: (6 změny umožnili, 9 

ženy nepatřili 10 země trpěli, 10 sověty disponovali, 14 kritiky Duvergerovi koncepce 24 prosazovat strategii 

v prosazení, 25 Jelcinovi zásahy 26 hospodářská deprese ekonomiky). 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  

Z práce jsem velmi rozpačitý, hlavně proto, že podle mě řeší příliš mnoho otázek najednou. Z mého pohledu je 

základ problému už věta na str. 3 „V práci se snažím nalézt odpověď na několik otázek“ následovaná jejich 

poměrně bohatým výčtem. Tím dochází k tříštění sil, zatímco daleko vhodnějším rámcem by byla jedna 

otázka, byť třeba doplněná podotázkami. Spíše to působí, že se autorka řídila literaturou, kterou měla 

k dispozici, než že by si k tématu vybírala vhodnou literaturu.   

Práce z mého pohledu zůstala za svým potenciálem. Prakticky každá její část působí pouze jako náčrt 

problematiky. To je nejspíše způsobeno šíří záběru, který si zvolila a který je z mého pohledu až příliš velký 

pro tento typ práce a tento rozsah. Autorka tak neustále skáče od jedné tematiky ke druhé, skáče i v čase atd. 

Je tak velmi složité sledovat nějakou linii vyprávění.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Které nejvýznamnější změny prodělala ruská ústava z roku 1978 v období 1990-1993 a proč tedy nemohla 

v této novelizované podobě sloužit dál? 

2. Jak moc nová ústava odpovídala Jelcinově představě a jak moc byl nucen přeci jen učinit ústupky?   

 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práce může být obhájena v případě výborného výkonu u SZK, a to s výsledkem E.  

 

 

Datum: 28. května 2019        Podpis: 

 

 

 

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. 

 

 


