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

obrany bohatství od amerického politologa Jeffereye Winterse zjistit, na čem Chodorkovského síla stála a jakým 

způsobem se snažil svůj majetek bránit. Vyznačuje přitom několik „kapitálů“, které mohou sloužit pro obranu 

majetku před atakem ze strany státu.  

Vymezení otázky jako „jakým způsobem svůj majetek získal a jakým způsobem jej chránil“ bohužel přímo 

předurčuje k chronologickému vyprávění o kariéře Michaila Chodorkovského jako oligarchy.   

 

 

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Některé chyby věcného rázu 

bylo možné odstranit. Například tvrzení, že se něco stalo „za vlády prezidenta Putina na konci devadesátých 

let“ je zbytečná chyba (str. 6). v podobné rovině leží i autorovo tvrzení, že ve volbách v roce 1999 

zastupovala Kreml a Putina strana Jednotné Rusko (str. 11). Ta ale vznikla až později. Autor také volně 

zaměňuje ropovod a plynovod (str. 15). Igor Sečin v roce 2004 rozhodně nebyl „první náměstek prezidenta“ 

(str. 23), dluh Rosněfti byl 23 miliard, nikoli milionů (str. 25) 

Osobně považuji za zbytečnou pasáž chronologicky popisující vývoj ruské oligarchie. Autor mohl svoji analýzu 

vztáhnout detailněji k Chodorkovskému. Výsledkem takto širokého vyprávění je pak situace, kdy v odkazech 

pod čarou indikuje, že odstavec odpovídá pěti a více stránkám u renomovaných autorů (Sakwa, Aslund).  

Autor uvádí teoretický rámec, který by mu měl sloužit pro následnou analýzu, nicméně tento cíl není úplně 

naplněn. Z mého pohledu je na vině chronologické členění práce, které takový cíl přímo vylučuje. Analýza 

jednotlivých aspektů, jak je uvádí v teorii, by z mého pohledu dala lepší výsledek ve smyslu propojení teorie 

s empirií.  

 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Další pročtení by práci jistě slušelo. Konstrukce jako „již odnaučili otevřeně zapojit“ nezní příliš česky, 

Oligarchové se nacházely (str. 6) je pak pravopisnou chybou, bohužel ani zdaleka ne jedinou. Jazyková 

korektura by je měla šanci eliminovat. Chybně skloňuje i slova jako Rosněfť (Rosněftu místo Rosněfti). 

Některé věty jsou pak formulačně nedotažené, u některých mi ani není jasný jejich význam: „Jukos se tak stal 

jedním ze subjektů a předmětů těchto voleb.“ (str. 18) 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Rozhodně kvituji, že se autor pokusil zasadit svoji práci do 

současné diskuze. I když tento cíl nebyl úplně do detailu naplněn a autor se v něm částečně ztratil, což je dáno 

relativní autorskou nezkušeností, je nutné toto pochválit. Práci srážejí zbytečné chyby a nepozornosti, které 

šlo odstranit při detailnějším pročtení. Zároveň s tím mám i výhrady ke struktuře. Chronologie je sice 

naprosto obvyklá, nicméně zde ji mohl autor přeci jen potlačit a soustředit se na analýzu jednotlivých aspektů, 

jak je načrtává v teoretické části.  

  

 

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



• Případ kolem Jukosu bývá, kromě státem řízené snahy o ovládnutí neposlušného oligarchy také 

interpretován jako důsledek ambicí Igora Sečina a jeho Rosněfti. Můžete vysvětlit, jeho roli nejen 

v případu Jukosu (naznačujete ji), ale i v ruském systému jako takovém?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Pro hodnocení navrhuji stupeň D.  

 

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. 

 

 


