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Středoasijské režimy je poměrně obtížné uchopit bez znalostí neformálních struktur. 
Přestože se pro mnohé politology tato oblast jeví z hlediska tvrdých dat jako vysoce nejistá a 
spekulativní, tyto vazby tvoří obvykle základní stavební prvek pro pochopení tamějších 
(nikoliv pouze jejich) autoritářských systémů. Autorka od počátku práce tíhla k pochopení 
právě těchto momentů a vybrala si ke zpracování poměrně obtížnou analýzu nikoliv 
poměrně notoricky známých prezidentů jako takových, nýbrž zpracovala analýzu druhého 
stupně mocenské pyramidy autoritářských režimů ve Střední Asii na příkladu dvou 
nejlidnatějších a ekonomicky nejvyspělejších zemí v regionu. V obou případech bylo toto 
mocenské patro reprezentováno dcerami tamějších prezidentů a vytvářelo se (pro někoho 
poněkud překvapivě) poměrně dynamicky od vyhlášení nezávislosti do současnosti. 

Teoretický úvod práce by mohl být propracovanější, mohla být provedena zejména lepší 
heuristická analýza, nicméně autorka předkládá základní přehled teoretických modelů, jak 
přistupovat ke studiu neformálních struktur v autoritářských systémech. Text nezavrhuje ani 
klasické teorie (Linz), avšak ve svém přehledu přidává další, z hlediska tématu klíčové, 
komponenty studia neformálních systémů. Potěšující je, že s těmito teorií pracuje i dále 
v textu a pokouší se ukázat, v čem jsou teoretické modely relevantní a kde naopak musíme 
počítat spíše s lokálními specifiky.  

Praktická část práce trpí skutečností, že autorka nemohla z důvodu vis mayor pořádně zahájit 
plánovaný výzkum ve Střední Asii pomocí sběru dat v lokálních médiích, konzultací 
s lokálními odborníky a politiky angažovanými osobami (často velmi obtížně dosažitelnými na 
dálku) metodou snow-ball. Praktická část práce se tak musí spokojit s analýzou již dosavadní 
vydané literatury k tématu a také s dalšími otevřenými virtuálními zdroji. Tato část by si, 
v případě pokračování v dalším studiu, zcela jistě zasloužila mnohem propracovanější 
podobu, ať již do hloubky v rámci jedné země či šířeji a více komparativně v geografickém 
měřítku (přinejmenším v rámci regionu). Takto se práce omezuje na roli nejbližší rodiny 
prezidentů Kazachstánu a Uzbekistánu (lze ocenit, že došlo i k pokusu reflektovat nejnovější 
vývoj s předáním moci, který je především v Kazachstánu poměrně nedávný). Zde by však 
bylo nutné zhodnotit komplexně roli širšího okruhu rodiny či „rodiny“ na úrovni druhého či 
třetího stupně mocenské pyramidy (podmínečně řečeno). Nicméně i v přehledu nejbližšího 
rodinného kruhu okolo prezidentů zůstává autorka konzistentní a zachovává (byť explicitně 
ne vždy vyjadřuje) otevřený prostor pro komparaci. 

V souladu s konceptem teritoriálních studií dospívá k závěru, že přes jisté shody je vývoj 
v Uzbekistánu i Kazachstánu výrazně individuální a je značně ovlivněn aktuální konstelací 
rodinných (či „rodinných“ v širším slova smyslu) poměrů. Přestože v našich počátečních 
debatách se pokusila prokázat genderový prvek v postavení druhé generace rodin prezidenta 
(z tohoto důvodu také výběr padl na zkoumané země), postupně podrobuje v práci (a 
zejména v závěru) tuto tezi kritice a přichází k vlastním relevantním závěrům.   



Celkově je tak možné konstatovat, že diplomová práce Bc. Anny Jordánové se rodila za 
poměrně obtížných okolností a byla výrazně ovlivněna možnostmi, či spíše nemožnostmi 
výzkumných rozhovorů. Z tohoto důvodu je práce diplomantky téměř maximem toho, co 
bylo možné v dané situaci zpracovat. Tento handicap je nutno zvážit při hodnocení práce, 
která jinak zcela splňuje parametry kladené na diplomovou práci. Hodnotím jí stupněm B.  

V diskusi u státní zkoušky doporučuji zodpovězení následujících otázek:  

Do jaké míry a za jakých okolností je proces hereditary grooming (následnictví ve vlastní 
rodinné linii) typický pro autoritářské režimy a jaké okolnosti úspěšné implementaci tohoto 
procesu brání?  

V souvislosti s předchozí otázkou lze odhadnout, ve kterých zemích Střední Asie, případně 
eurasijského prostoru lze očekávat proces předání moci do rukou další generace rodiny?   
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