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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem německo-ruských vztahů (s důrazem na jejich 

německou perspektivu, což poněkud „zamlžuje“ první část názvu práce) v letech 2005-2014, tj. během 

prvních dvou vlád kancléřky A. Merkelové a na počátku její třetí vlády – chronologicky je tedy práce 

uzavřena kulminací ukrajinské krize, která představuje zásadní zlom i v bilaterální relaci s Ruskem. 

Práce si klade za cíl zachytit průběh nesporné kvalitativní změny, ke které v tomto období došlo – 

změny, kterou autorka formulovala i v úvodní hypotéze, že totiž restriktivní opatření vůči Rusku, které 

Německo přijalo v březnu 2014 nebylo výsledkem krátkodobé politiky, nýbrž neblahým výsledkem 

postupného ochlazování bilaterálních vztahů SRN-RF.  

 

 

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

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

 

Autorka se ujala zpracování poměrně náročného tématu, k němuž existuje již značný, až nepřehledný 

soubor pramenů a literatury; za metodu své práce si zvolila historickou analýzu s komparativními 

prvky. I při letmém pohledu zaujme, že pracuje především s anglickojazyčnými tituly (byť často z pera 

německých autorů), odkazy na odbornou německou literaturu, německá relevantní média (zejména 

kategorie „Qualitätspresse“) a tradiční německá akademická periodika z oblasti mezinárodních vztahů 

jsou spíše sporá až nulová. Z těchto důvodů je třeba považovat korpus zvolených pramenů a literatury 

za příliš selektivní, resp. málo reprezentativní (velmi podrobný historicko-politický přehled rusko-

ukrajinského konfliktu a jeho kořenů představuje např. autorkou nevyužitá a přitom i online-dostupná 

kniha W. Schneidera-Deterse z r. 2014). Chybí mi tituly, které by prezentovaly ruský (akademický) 

pohled na vývoj německo-ruských vztahů. Využít by se daly i online-publikace tzv. Petrohradského 

(rusko-německého) dialogu, který jako platforma stále funguje. 

Za určitý konstrukční problém práce považuji srovnávání reakce Německa na rusko-gruzínský konflikt 

(2008) s pozdější ukrajinskou krizí: v druhém případě byla míra porušení zásad mezinárodního práva a 

garancí, které RF sama Ukrajině poskytla (včetně přímé anexe části ukrajinského výsostného území) 

mnohem frapantnější – oproti tomu jižní Osetie, resp. ostatně ani Abcházie nejsou de iure součástí 

Ruska, ani se za ně samy nepovažují – i Rusko je pokládá a uznává za samostatné státy. 

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je napsána v češtině, která zjevně není autorčinou mateřskou řečí. Pochopitelné chyby však 

nejsou na úkor její srozumitelnosti. Citace pramenů a literatury zpravidla odpovídá obvyklým 

standardům, některé odkazy je ovšem nutno časově zařadit (datace prohlášení, stanovisek, projevů) až 

po navštívení příslušné webové stránky, neboť z hlavního textu, ani z poznámky nevyplývají. 

 

  



 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Předložená práce sice poskytuje základní informace o dané problematice a potvrzuje (ostatně nepříliš 

sofistikovanou) výchozí hypotézu. Práce navíc obsahuje v detailu řadu věcných chyb, a to i u 

klíčových historických událostí: stěží se dá hovořit (s. 11) o alianci mezi Ruskem, Německem a 

Rakouskem po Vídeňském kongresu (1814, správně: 1814/15), když Německo v té době jako stát 

neexistovalo; autorka možná měla na mysli Prusko, případně suverénní státy Německého spolku (kam 

ale patřilo i Rakousko). Na s.12 autorka tvrdí – mylně – že SRN neměla „skoro žádné obchodní styky“ 

se státy východního bloku. Ty naopak nabývaly už během 60. let na značné intenzitě. Na s. 15 autorka 

velmi úzce používá termín tzv. schröderizace – ten se totiž netýká jenom jakéhosi „proputinovského“ 

přístupu německé vlády za kancléřství G. Schrödera, nýbrž i celé řady dalších oblastí politiky (i 

hospodářské politiky, i programatiky sociální demokracie atd.). Na téže straně je německý kritický 

postoj k intervenci v Iráku v r. 2003 prezentován velmi izolovaně – podobný, ještě odmítavější postoj 

zaujaly i další státy EU, především Francie. Autorka občas komolí jména, používá jenom jejich 

anglické varianty, z Marieluise Beckové učinila muže…Na s. 28 mluví o obnovení „Výmarského 

trojůhelníku“ mezi Francií, Německem a Polskem – formátu, který ovšem nikdy nezanikl, takže ani 

nemohl být obnovován; naopak stagnuje spíše po r. 2014. Na s. 28 zaměnila krymskou metropoli 

Simferopol s přístavem Sevastopolem. Atd.etc. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Při rozpravě by kandidátka mohla stručně představit současnou ruskou oficiální (příp. i akademickou) 

pozici k německo-ruským vztahům a jejich perspektivě (=ta totiž zazněla v textu práce jenom 

v podobě jednotlivých ech). 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Elizavety Chmel doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm „D“. 

 

V Praze 31. srpna 2019 

 

 

        (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

 

 

 

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. 

 

 


