
Opclner-rtský posLrdck rra baka[ářskou práce .Ial,ia Jindřicha
llu.ská vtljen,ská :itrulegie v pn,ní u druhé čečenské vtilce

Přec1ložclrá prácc zpracovává vojenské aspekt.v první a drlrIré čcčerrské l,álky. V rárlci Pčti
záklaciních tenlatických celkťl srovnává přístLrpy ruský,clr politiků irLrského veiení a přecler'ŠÍrll

zbralrové systólny, taktiku a strate gii rLrskýcl-r vo.jsk v Cečer-rsku a jcjich znlěn1' v obtllt

válltáclr. Na počátku prrice se zdá, že autor bude pomíjet i ktrltr-rrní a historický korltext.

Dalším čtenínl textlt se však r_rkázalo, žc tento kontext je trplatňován. ol,šetl v kontextr: prticc

ii autor si ,jej tedi,,velrni dobře uvčdomuje. Patrně lrejcerrně.iší jsor-r kapittlli,3-5. které sc

zabývajíčistč vojenskými aspekty a vedou k poznání charakteru války z rttské strany,

Pt'estože se autor vcclkr_r ciokázal téma zpracovat, je třeba r_rpozornit na nčkolik detailŮ. ktcré

clo trrčité nlíry snižtrjí jirrak r,ýbornott ťrroveň práce. Jcdnii se cl clrobné 1aktogralické Či

irltcrprctačtlí clrl,by. Iluské pronikání na Kavkaz sice začalo v 18. stoletÍ, l'l'tl'oř'etlí

vzlljcrnných stercoty,pťl carského l{uska r,,ťrči Čečcncům a opačr-rě však spaclii přecler"ŠÍnl cltl

obclobí Velké kavkazské váik.v v 19. stcllctí, Autorovi činí problérn takó.jazykor,'Ír strárrlta
práce, S ohleclern nn vyrržití ar"rglojaz,včrrých zdrojů se v práci objevuje řacla clr,v.'b v psaní

vclkých a rnaiých písnren (,.I{r_rskáarnráda',, pozr,.3.,.I{r-rsko-Čečcr'skýclrvztahťt", s.9 apcld,).

I{ovněž tak je patrtró, že autor si po sobě práci rrepročetl důkladně. nebot'se zcie vy,'skl'tr-rjc

ř,acla chyb v intcrpr_rnkci. a ciokonce v granatice (často snaclno odstranitelrré kontrolou

pravopisr,r).

V rárllci oblra.|oby práce bych doporučoval zanrysiet se nacl sror,,tránítn sitttace v přecir,eČer

prl,rrí čečenské l,zrlk},a vstupu sovětských vojsk cio Alghárnistánur (lzc-li takovÚ srovtlátlí

r,ůbcc provést). Z vl,šších i,ojenskýci. i zprai,,odajských kruhťl zazníva\a podobná 'n'arovátlí

před nesmilslrrostí vedení této válkil. přesto bylo na politické ťlrovni rozhodtruto o zahá.jení

válkv/respcktivc vstuptr clo algliárrskél.o koníliktLr, Jcdnii se podlc autorži o ruskÓ/sor'ětské

specilikum. či lze poclobné příkladl,v historii vojerrství najít iv případč.iinýchvelrnocí'/

c]clktlr,č lzc konsttttovat. žc autor slrlil r,šeclitry rrirrokl,klacleIló rla bakalilřskoir prírci a rrrltžc

být pr'iprrštěrr k obhajobě. S ohlcciem lla jazykové nedostatki, 1lráce navrhtúi hodnoccní r'clirtl

dobře.
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