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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autor se evidentně v tématu orientuje, práce však trpí celou řadou konceptuálních, 
metodologických a argumentačních nedostatků. Práce si vzala za cíl zkoumat 
sekuritizační diskurz think-tanku Evropské hodnoty (EH) ve vztahu k Rusku, 
nakonec ale v mnoha ohledech působí spíše jako publicistická kritika než 
akademická práce (rád bych podotknul, že autorův kritický postoj vůči EH plně 
sdílím).  

V teoretické rovině se autor inspiruje Kodaňskou školou, zároveň se ale omezuje v 
zásadě na základní práci Security: New Framework for Analysis, doplněný dvěma 
pracemi Thierryho Balzacqa a několika málo empirickými aplikacemi. To je skutečně 
zlomek existující literatury zabývající se sekuritizací, autor navíc proces sekuritizace 
představuje velmi zběžně. Autor dále v omezené míře pracuje s díly Lene Hansen a 
Davida Campbella, která ale dle mého názoru nejsou zcela kompatibilní se 
sekuritizačním rámcem – zatímco proponenti Kodaňské školy diskutují, jak se daný 
fenomén může stát hrozbou, Hansen a Campbell poukazují na identitárně-
konstitutivní význam hrozeb. Autor se dle mého názoru tomuto napětí zdaleka 
nevěnuje dostatečně.  

Za největší problém ale považuji autorův metodologický přístup. Uvádí, že bude 
využívat diskurzivní analýzu, jakkoliv se metodologickým východiskům věnuje na 
rozsahu necelí jedné strany (str. 6). Vlastní empirické analýze textů EH je pak 
věnováno pouze 15 stránek. Tato sekce (3.3) je ale z větší části jen sumarizací daných 
dokumentů s jen velmi malou originální kritickou analýzou. Autor navíc i v této, 
deklaratorně empiricko-analytické části, odbíhá od diskuze dotyčných textů k dalším 
tématům, jako je publicistický text Rychnovské a Smetany (str. 41) nebo k modelu 
propagandy Chomského a Hermana (str. 42).  

Větší část práce se tak zabývá mezinárodním kontextem hybridní války, využívání 
dezinformací, a pak konečně i kritikou EH, která ale není metodologicky zakotvena. 
Práce tak vyznívá jako určitá obžaloba EH, respektive širšího neokonzervativního 
hnutí, jehož je think-tank součástí, která ale není z akademického hlediska rozhodně 
příliš rigorózně uchopená. Práce je navíc nejasná i v tom, jak aktivity EH obecně 
vnímá. Autor na jedné straně opakovaně označuje sekuritizaci ruských kroků ze 
strany think-tanku za „business model“ (např. str. 26). Na druhé straně pak později 
(str. 37) prohlašuje, že EH věří autentičnost jejich sebevnímání jako „ochránce 
liberální demokracie“. Autor argumentuje, že diskurz a aktivity EH a dalších aktérů 
vedou ke stereotypizaci, zjednodušování a ztrátě kvality veřejné diskuze, není ale 
zároveň jasné, jaké motivace vlastně usuzuje EH, které tak zevrubně kritizuje.  

Konečně, jako problematickou vnímám závěrečnou 4. kapitolu, která se má věnovat 
dopadu sekuritizačního diskurzu. Autor jako evidenci používá dva průzkumy 
veřejného mínění v různých evropských zemí, které se zabývají postoji k Rusku a 
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důvěře v média. Tento postup mu ale naprosto neumožňuje určit, nakolik jsou tyto 
postoje výsledkem sekuritizačních snah dotyčných aktérů, a nakolik výsledkem 
naprosto jiných procesů. To v zásadě sám přiznává, když zdůrazňuje roli historické 
zkušenosti a kulturního prostředí (kde se navíc dle mého názoru pohybuje na hraně 
huntingtonovského esencialismu, když automaticky předpokládá, že pravoslaví se 
bude automaticky projevovat většími sympatiemi k Rusku). Tento kontext 
nepochybně hraje roli v procesu sekuritizace, ale skutečně přesvědčivá analýza by 
vyžadovala mnohem podrobnější práci s daty a analýzu sekuritizačních procesů 
v daných zemích.  

 

Vedlejší kritéria: 

Autor  

Co se týče stylu, práce občas trpí opakováním slov, příliš dlouhými větami a 
nadbytečností interpunkce. Podle mého názoru by jí prospělo druhé čtení. Autor také 
v mnoha částech práce využívá dlouhé citace z textů, což někdy působí dojmem, že si 
chtěl ušetřit práci.  

Nedostatky existují i v případě odkazování na internetové zdroje, kdy autor někdy 
v poznámce pod čarou pouze uvede internetovou adresu bez jakýchkoliv dalších 
informací.  

Jak jsem již psal, autor čerpá z nepříliš rozsáhlé základny teoretické a metodologické 
literatury (ačkoliv prací o hybridní válce, dezinformacích atd. již využívá více). Stejně 
tak korpus primárních dat není příliš objemný.  

 

Celkové hodnocení: 

Předkládaná práce vzbuzuje dojem velmi informovaného, ale nepříliš akademického 
textu kritizující EH a širší politické hnutí, jehož je think-tank součástí. Jako výslednou 
známku proto navrhuji D-E v závislosti na obhajobě.  

 

Výsledná známka:  
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