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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce si klade za cíl podat rozbor politiky Ruské federace v Arktidě po roce 1991. Soustřeďuje se na mezivládní 
spolupráci v rámci Arktické rady a na vztahy Ruska s vybranými členy této organizace ve sféře ochrany 
životního prostředí. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Práce vykazuje ambici pokrýt celé spektrum problémů mezinárodní politiky v Arktidě v období po skončení 
studené války. 
K nesporným silným stránkám práce řadím mimořádně rozsáhlý korpus dat, o nějž se opírá. Sestává jak 
z primárních pramenů tak z odborné literatury ruské a západní provenience. Použitá literatura je adekvátní a 
s ohledem na deklarovaný záměr volená dobře. Text je svým rozsahem výrazně nadprůměrný a je za ním vidět 
velký kus práce. Oceňuji rovněž snahu propojit teoretický aparát se studovanou empirií. Práce obsahuje veškeré 
požadované náležitosti. Zpracovaná je velice pečlivě. 
Připomínky mám k celkovému pojetí práce a k její místy až neusazenosti a nezacílenosti. 
Základní teoretický rámec (liberal intergovernmentalism, Moravcsik) nachází uplatnění primárně při studiu 
integračních procesů v rámci mezinárodních organizací směrem k utváření nadnárodních struktur. V Arktidě – 
podle mého nejlepšího svědomí – něco takového vidět není a doložit nelze, a to ani v případě relativně natolik 
nekontroverzní záležitosti, jako je environmentální spolupráce. Je tak otázka, nakolik jednoduše lze a nakolik je 
účelné tento nástroj bez dalšího použít jako vodítko pro vlastní analýzu případu, jestliže dostupná empirická 
evidence na něj moc „nesedne“. 
Aplikace tohoto nástroje není stoprocentně konzistentní. Arktická rada má osm stálých členů, šest stálých 
účastníků z řad kolektivních organizací a dalších třináct pozorovatelů. Autorka zkoumá reálně vztahy Ruska 
pouze se čtyřmi z nich, čímž sama poukazuje na nízkou efektivitu a relevanci Arktické rady, v rozporu se svým 
hlavním argumentem a vymezením tématu, vyplývajícím ze zvoleného rámce (Arktická rada coby příklad 
liberálního intergovernmentalismu). 
Autorka podává solidní a velmi informativní přehled ruských strategických dokumentů ve vztahu k Arktidě, 
z nichž pak destiluje identifikované národní zájmy RF (kontrola Severní mořské cesty, zajištění surovinové báze,
ochrana životního prostředí). Ve výsledku jde hodně o reprodukci oficiálního ruského diskursu. Psát o ruské 
politice v Arktidě a vůbec nezmínit např. ruské vojenské aktivity v regionu mi s ohledem na prudké zostřování 
geopolitického soupeření se Západem (vyjádřené a měřitelné např. navyšováním vojenských kapacit vč. nové 
infrastruktury, nárůstem vojenských cvičení v regionu a s tím spojených incidentů) připadá jako opomenutí toho 
podstatného, jakkoli tyto záležitosti pochopitelně nespadají do kompetence Arktické rady. 
Co se týče autorčiných hodnocení, některá tvrzení a závěry by si podle mého názoru zasloužily ještě 
argumentačně rozvést. Autorka tak např. dospívá k závěru, že Rusko „pociťuje silnou vnitřní potřebu zapojit se 
do environmentální spolupráce“ (str. 96 passim). V čem se tato potřeba v praxi projevuje? Jak do tohoto tvrzení 
zapadá např. ruská pozice k mezinárodní spolupráci při odstraňování následků jaderných havárií typu loňského 
výbuchu v Ňonokse? 
Formulační a věcné nedotaženosti: Nejsem si jist, jestli je možné v případě sporů ohledně rozhraničení různých 
zón mořského prostoru (kontinentální šelf, výlučná ekonomická zóna, pobřežní zóna aj.) hovořit vyloženě o 
„územních sporech“ (territorial disputes, str. 65, 76, passim). Předmětem sporu zde přece není žádné území 
(terra), nýbrž moře. 
V případě autorčiných „přesahujících územních sporů“ (overlapping territorial disputes, nejspíš míněno 
overlapping claims) mezi Ruskem a Kanadou dále netuším moc, co může mít autorka na mysli. Tyto dva 
arktické státy spolu přímo nesousedí, nýbrž jsou protilehlé, přičemž oba dva (jako jediné v Arktidě) se ve své 
politice oficiálně drží tzv. sektorálního principu rozhraničení na moři, tzn. jejich nároky na mořský prostor se 



mohou nanejvýš dotknout (nikoli překrýt) v oblasti severního pólu. Stejně tak tyto státy neusilují o rozšíření 
výlučné ekonomické zóny (EEZ), nýbrž kontinentálního šelfu. Oficiální název příslušného orgánu OSN, který 
jejich nároky posuzuje, je pak správně Commission on the Limits of the Continental Shelf (vše výše řečené str. 
76). 
Str. 85 – autorčin program Control of Nuclear Material pod tímto názvem neznám. Nejspíš půjde o některou ze 
součástí Nunn-Lugarova programu. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Autorka psala práci v angličtině. Styl vyjadřování je bez problémů srozumitelný. Poznámkový aparát je 
extensivní; veškerá data a závěry autorka důkladně podpírá odkazy na zdroje. Odkazování je v pořádku. 
Formální úprava je pečlivá. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Práce svým pojetím místy připomíná spíše informativní zprávu. Dovedl bych si v klidu představit poloviční práci
při trochu lepším zacílení. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Shrňte prosím možný přínos zvoleného teoretického rámce k objasnění ruského chování v Arktidě na 

příkladě environmentální spolupráce v rámci Arktické rady. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práce vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
S ohledem na řečené bych pro ústní obhajobu vycházel z hodnocení stupněm C (velmi dobře). 

Datum: 18. ledna 2020 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.


