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

Práce má být sondou do problematiky tzv. oligarchie v Rusku po rozpadu Sovětského svazu. Přibližuje osudy 
ropného koncernu Jukos a jeho výkonného ředitele Michaila Chodorkovského. 

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

Nehledě na nespornou aktuálnost a společenskou závažnost zvoleného tématu mám s předloženou prací 
v některém ohledu problém. 

Práce, za prvé, postrádá hlubší ukotvení. Jádro textu tvoří v zásadě volné převyprávění osudu firmy Jukos od 
jejího založení až do uvěznění členů jejího vrcholného managementu a hlavních akcionářů. V úvodu autor sice 
naznačuje, že má ambici přispět ke studiu fenoménu tzv. oligarchie. S výjimkou první kapitoly, sestávající 
výlučně ze shrnutí toho, jak tento pojem chápe Winters, případné snaze o naplnění tohoto záměru nic 
nenasvědčuje. Tato „teoretická“ část je tak spíše úlitbou formálním požadavkům, než aby reálně korespondovala 
s navazující empirickou analýzou, natož aby ji ideálně vedla. 

Formulace cílů práce je velice volná, pokud nějaká. Výzkumné otázky – vztahující se k budování 
Chodorkovského ropného impéria, ke způsobu ochrany jeho bohatství, k příčinám jeho selhání, k dopadům 
tohoto selhání na ruský ropný sektor a na ruské oligarchy (viz třetí odstavec úvodu, str. 2) – jsou formulovány 
natolik neuchopitelně a vágně, že neumožňují jejich zodpovězení na omezené ploše krátké bakalářské práce; jde 
přitom spíš o symptom celkové neujasněnosti autorova záměru. Práce nevykazuje žádný propracovaný design. 

Seznam literatury obsahuje některé akademické tituly uznávaných akademiků vztahující se k sledované 
problematice. Záhadou je nicméně způsob práce s použitými zdroji. Nemohu říci, že by autor průběžně 
neodkazoval na zdroje. Poznámkový aparát je však spíše úsporný. Omezuje se zpravidla na souhrnný odkaz na 
konci odstavce, a to i v těch pasážích, kde autor operuje s číselnými daty apod., kde by si to další referenci přímo
žádalo. Co je horší, není moc jasné, podle jakého klíče autor volil, kdy jaký zdroj uvede v poznámce pod čarou. 
Žádný z bibliografických odkazů, které jsem namátkou zkusil ověřit (Sakwa, Goldman, Fortescue, nebo Skyner, 
The Reform of the Russian Power Sector, poslední v poznámkách citován mylně podle křestního jména jako 
Louis, v závěrečném seznamu literatury není uveden vůbec – konkrétně pozn. č. 26, 29, 37, 41–44, 48, 50; dtto 
Gazprom Annual Report 2005, pozn. č. 55), jednoduše nesedí, tzn. že údajně excerpovanou informaci se mi na 
udaném místě nepodařilo najít. Na přehlédnutí má přirozeně každý právo, ale tohle ukazuje na možný systémový
problém. 

Základní výkladový postup představuje chronologické vyprávění. To dovolilo autorovi vtisknout textu nějaký 
logický klíč. S ohledem na řečené ohledně nezacílenosti nicméně těžko usuzovat na přímočarý systematický 
postup krok za krokem k naplnění vytyčeného záměru. Smysluplnost zařazení některých kapitol (ropovod do 
Murmansku, ropovod do Číny) je sporná s ohledem na udané otázky. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazyková stránka projevu (stylistická úroveň) je nevyrovnaná. Některé pasáže se čtou slušně, jiné jsou těžko 
srozumitelné a spíše zatemňují zamýšlené sdělení, než aby je projasňovaly. Příznačný pro tyto obskurnosti je již 
první odstavec práce, kde se hovoří o oligarších, kteří byli natolik bohatí a ambiciozní, že reálně vlastně nic 



neovládali (str. 2). Obecným znakem autorského projevu je množství interferencí z angličtiny, ať již na úrovni 
gramatiky, syntaxe nebo na úrovni slovní zásoby (např.: „V důsledku měla být založena největší ropná 
společnost v Rusku, která by z hlediska zdrojů ropy obsadila světové prvenství, a pokud by šlo o těžbu, tak by se
umístila jako čtvrtá“ – str. 15–16; „Vliv Jukosu na oficiální sílu“ – název kapitoly, str. 17; „v důsledku 
převodních cen implementovaných Jukosem“ – str. 26). Zápis názvu firmy „Sibněft“ nedává smysl; správně 
česky buď Sibněfť, jak je to v ruštině, nebo použít mezinárodní název Sibneft. Dtto Slavněfť/Slavneft aj. Psaní i/
y v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem) je častý pravopisný problém. 

Formální úprava poznámkového aparátu je místy nepřehledná. Zkracování bibliografických titulů je nejednotné. 
Závěrečný seznam literatury by rovněž stálo za to zpřehlednit a rozdělit na primární a sekundární zdroje. 

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

Viz výše. 

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

Viz výše. Nechť student dále shrne, jaký byl jeho záměr a k čemu v práci dospěl. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(A-F): 

Doporučuji práci k obhajobě, tak ať má student možnost vyjádřit se k řečeným připomínkám. Navrhované 
hodnocení – E, nebo F, v závislosti na vyjasnění otázky práce se zdroji. 

Datum: 1. září 2020 Podpis: Jan Šír

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.


