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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce si klade za cíl zmapovat ruskou 

politiku v oblasti Arktidy, a to především z hlediska spolupráce s ostatními aktéry v rámci takzvané Arktické 

rady. Sleduje vývoj v postsovětském období, přičemž významné místo je věnováno vztahům s jednotlivými 

aktéry vstupujícími do jednání ohledně daného, stále sporného území. Na rozdíl od jiných prací, věnovaných 

dané problematice, se nesnaží o zachycení konfliktu o suroviny, ale sleduje, aniž by i konfliktní část 

vynechávala, právě moment společných bodů. Práce si neklade za cíl říci, že sledování konfrontací v Arktické 

oblasti je zcela mylné, ale zajímavě doplňuje výzkum o geopolitice regionu.  

 

 

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

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

Samo téma se nemusí zdát náročným. Nicméně v jeho relativně velké zpracovanosti tkví také největší riziko. 

Není těžké napsat další práci, která bude popisovat navyšování vojenských sil v arktické oblasti, spory o šelf atd. 

problémem takové práce by ale byla její originalita, respektive absence. Naproti tomu pohled na spolupráci 

v rámci Arktické rady, přičemž dominantně v otázkách ekologie, přináší nový pohled.  

Teoreticko-metodologické ukotvení je z mého pohledu bez problémů. Teoretický rámec (liberal 

intergoventmentalism) může sice vzbuzovat jisté rozpaky, zvláště s ohledem na to, že byl zformulován pro 

Evropskou unii, což je organizace naprosto jiné povahy, než je Arktická rada, ale z mého pohledu byla jeho 

aplikace dostatečně přesvědčivě vysvětlena a obhájena. Co se literatury a pramenů týče, práce z mého pohledu 

nevynechává žádné základní texty, které by mohly změnit její vyznění.    

Práce je také logicky strukturována tak, aby poskytla odpověď na kladenou otázku. Z tohoto pohledu nemám 

žádné námitky.  

Předmět zkoumání je jasně vymezen jak časově, tak i teritoriálně, pochopitelný je i rámec zkoumání z hlediska 

věcného.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Kvalitu angličtiny se necítím být kompetentním komentovat. Nicméně z mého pohledu je práce napsaná 

srozumitelně a čtivě, bez nějakých excesů. Podobně i formální náležitosti respektují pravidla pro akademické 

texty. V některých případech sice poněkud „ulétla transliterace“, kdy autorka namísto anglické použije 

českou (například na stránce 34). Prospěla by samozřejmě ještě jedna korektura, ale takový nedostatek 

nepovažuji za úplně zásadní.   

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Celkový dojem z práce je jednoznačně pozitivní. Studenta zvolila zajímavý přístup k problematice, dokázala 

zvolený teoreticko-metodologický rámec vhodně aplikovat, přičemž i vysvětlit, nakolik je doopravdy 

aplikovatelný, respektive jaké má limity. Práce také přináší zajímavý a netradiční pohled na problematiku, 

které dominují realistické přístupy. Namísto jejich konfliktů o suroviny nabízí pohled, který cílí na možnou 

spolupráci v oblasti.   

Osobně považuji za slabší závěr, který spíše jen shrnuje jednotlivé poznatky, než že by přinesl zobecňující 

pohled na situaci. Na tom by se bezpochyby dalo ještě zapracovat, aby práce byla bez výhrad.   

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) Práce vznikala za velmi intenzivní komunikace mezi vedoucím ´práce a 

její autorkou. To bylo zásadní především v průběhu formování výzkumného rámce a otázky. Oceňuji, že si 



autorka práce dokázala i hájit svá stanoviska, a to někdy i přes moje námitky. Práci to rozhodně neuškodilo, 

právě naopak. Původní záměr se samozřejmě vyvíjel s tím, jak bylo nutné nalézt originální přístup k jinak 

poměrně probádané problematice.  

 

 

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

a. V poslední době se často zmiňuje i rostoucí apetit Číny k proniknutí do arktické oblasti. Projevuje se i 

v Arktické radě (kde m Čína status pozorovatele)?  

b. Poněkud futurologicky. I když existuje zájem na udržení spolupráce, není možné očekávat spíše že převáží 

konfrontační scénář nad kooperací?     

  

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a, i přes výhrady k závěru, ji hodnotím stupněm A.  

 

 

Datum:         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. 


