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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce se zaměřuje na výzkum neformálních mocenských struktur ve Střední Asii. Soustřeďuje se na roli 
prezidentovy rodiny (v širší rovině prezidentova klanu) v politickém životě země. Osvětluje ji pomocí případové 
studie postsovětského Kazachstánu a Uzbekistánu.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Předmětem práce je problém, jemuž se odborně nevěnuje mnoho autorů (v českém prostředí mimo osobu 
diplomantčina školitele nejspíš nikdo) a k němuž není k disposici bohatý korpus akademické literatury, nehledě 
na jeho společenskou i akademickou závažnost. Kvituji proto vervu, s jakou se studentka úkolu zhostila. Celkově 
vzato je práce zpracována slušně. Pracuje s dostupnou literaturou týkající se sledovaného areálu, která je pro 
daný účel dostatečná; nějakého zásadního opomenutí, které by mělo vliv na činěné závěry, si nejsem vědom. 
Základní nastavení výzkumného rámce se mi jeví smysluplné a zdůvodněné. Práce je logicky a přehledně 
vystavěna.  
 
Vlastní výklad uvozuje konceptuální kapitola představující základní použité pojmy. Tato část je docela 
přehledová a zejména pasáže týkající se možné klasifikace režimu by si po mém soudu ještě zasloužily dále 
rozvést: pojmy jako autoritarismus či totalitarismus patří k ústředním pojmům teorií nedemokratických režimů, 
potažmo srovnávací politické vědy, a každý má za sebou poměrně dlouhý a složitý vývoj, jímž je zatížen, než 
aby se čtenář mohl spokojit se stručným shrnutím jedné syntetické práce (Balík/Kubát); opakovaně upomínané 
kapacity typu Huntingtona je pak bezpodmínečně nutno citovat z originálu, nikoli zprostředkovaně přes třetí 
díla. V každém případě velice oceňuji, že v návazné analytické části autorka s představenými pojmy skutečně 
dále pracovala a úměrně tomu i přizpůsobila výklad látky. Nejde tak v žádném případě o pouhou úlitbu žánru 
nebo povinný přílepek, nýbrž o funkční součást výkladu, jíž je analýza vedena.  
 
Jádro práce tvoří analýza prezidentských klanů v postsovětském Kazachstánu a Uzbekistánu vycházející z pojetí 
Collinsové a Shatzova. Pomocí sondy do fungování neformálních mocenských struktur ukazuje na širší vzorce 
chování politických elit v zemi. Z toho pak činí závěry stran povahy mocenského systému v té které zemi. Do 
středu zájmu přitom staví otázky legitimity a zvolených legitimizačních strategií, jakož i otázky předání moci a 
nástupnictví.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Styl výkladu je věcný; oceňuji výrazovou úspornost. Jazykový projev je srozumitelný. Formální úprava v normě. 
Přesto by práce snesla s čistou hlavou ještě jednou důkladně pročíst a vyčistit. Množství překlepů je větší než 
malé. Narazil jsem i na několik přehlédnutí a neukončených vět (str. 19 aj.). Některé strany (příkladem str. 26, 
30–31, 34–35) jsou tištěny menším písmem než zbytek textu. A pár menších vad na kráse (ojedinělé interference 
z angličtiny; přepisy z orientálních jazyků).  
 
Citační aparát je veden průběžně. Zápis poznámek přehledný.  
 
Závěrečnou bibliografii bych dělil prostě na primární a sekundární zdroje.  
 



Kontrola na původnost v pořádku.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Práci oceňuji jako originální. Velké plus za volbu tématu.  
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
1) Rozumím argumentu, že takto zaměřený a koncipovaný výzkum s ohledem na předmět zkoumání a místní 
reálie (mj. uzavřenost režimu) nelze dost dobře provést z Prahy na dálku od stolu. V úvodu jste zmínila praktická 
omezení co do sběru dat vzhledem k panující pandemické situaci, která Vám znemožnila provést plánovaný 
terénní výzkum na místě. Přiblížila byste, co jste si od cesty do terénu slibovala a jaká data jste očekávala 
nasbírat? Ptám se i proto, že výzkum neformálních struktur s přihlédnutím ke společenským a kulturním 
specifikům postsovětské Střední Asie naráží na řadu metodologických úskalí a aspoň stručná zmínka o tom 
někde v úvodu by byla textu určitě prospěla.  
 
2) K Uzbekistánu se necítím tolik kompetentní se vyjadřovat, proto jen ke Kazachstánu: Vstoupily do procesu 
předání moci po Nazarbajevovi před dvěma lety nějak sousední velmoci Rusko a Čína? (V textu o vnějších 
vztazích země logicky nic nepíšete.) Považujete Tokajeva za etablovaného Elbasyho nástupce, či jenom za 
přechodnou figuru? (Rovněž beze zmínky v textu.) Víte něco o možných nemanželských dětech Elbasyho? (dtto)  
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
    (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 
   
Práce vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečnou diplomovou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
V případě přesvědčivé obhajoby si dovedu představit hodnocení v pásmu výborně (B).  
 
Datum:  31. 1. 2021  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. 
 
 


