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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Z hlediska formální struktury akademické práce je toto dílo téměř o exemplárním 
případem. V úvodu autorka definuje jasné a relevantní otázky o vztahu Ruska 
k OBSE, popisuje metodologii a představuje velice kompetentní analýzu relevantní 
literatury. Teoretická kapitola srozumitelně představuje teorii neoklasického 
realismu a cílevědomě směřuje k definování tezí a operacionalisaci. Autorka 
přitom neopomíjí rozebrat kritiku této teorie. 

Empirická analýza se přísně drží analytického rámce definujícího závislé, nezávislé 
a intervenující proměnné. Silnou stránkou této části je empirická hutnost. Vlastní 
aplikace analytického rámce na empirii kvalitu práce bohužel snižuje 
z následujících důvodů: 

 1) strategická kultura patří mezi klíčové intervenující proměnné, její empirické 
zpracování však příliš neodpovídá definici uvedené v teoretické kapitole. Namísto 
hluboce zakořeněného „souhrnu ustálených názorů, postojů a postupů“ autorka 
často popisuje přístup k zahraniční politice měnící se téměř z roku na rok.  

2) Proměnná „domácí instituce a státní struktura“ ukazuje na dominantní 
postavení prezidenta v zahraniční politice. Je-li tomu tak, pak to musí mít zásadní 
vliv na (ne)význam institucionalizované strategické kultury. O propojení těchto 
proměnných se však autorka nepokusila.  

3) Zpracování proměnné „vztah státu a společnosti“ se omezilo na vesměs 
irelevantní veřejné mínění a nijak se nezabývala, zda existují jiné „klíčové 
společenské skupiny“. 4) Občas dochází k zaměňování vysvětlujícího za 
vysvětlované, např. „mocenské postavení Ruska mezi lety 2012 – 2016 bylo 
oslabeno, a to zejména v důsledku klesajících cen ropy a kvůli konfrontačnímu 
stylu ruské zahraniční politiky“ (s.60) – právě konfrontační styl zahraniční politiky 
je to, co klesající ceny ropy mají vysvětlit.  

4) Celková nepřesvědčivost empirické analýzy do značné míry souvisí s tím, že 
vztah k jedné konkrétní mezinárodní organizaci je vysvětlován skrze široce 
zaměřené proměnné designované k vysvětlení celkové zahraniční politiky 
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státu. Autorka přitom sama relativně často poukazuje na význam proměny 
samotné OBSE na vztah Ruska k této organizaci.  

 

 

Vedlejší kritéria: 

Práce vychází ze značného množství sekundárních i primárních zdrojů. Až 
na několik málo stylistických nedostatků je práce po formální stránce 
v pořádku. 

 

Celkové hodnocení: 

Tato práce představuje smělý pokus aplikovat teorii neoklasického 
realismu na ruskou zahraniční politiku a konkrétně na vztah Ruska k OBSE. 
Samotné teorie, konceptualizace a operacionalizace jsou popsány velice 
kompetentně a patří k nejsilnějším částem práce. Ocenit lze také autorčinu 
odvahu použít této teorie k předpovědi budoucího vývoje. Na druhou 
stranu aplikace teorie neoklasického realismu v empirické analýze nabývá 
velice mechanické a formální podoby. Autorka se sice pečlivě držela 
definovaného analytického rámce s jasně vymezenými proměnnými, této 
analýze ale chybí dost k tomu, aby jasně prokázala, že vývoj vztahu Ruska 
k OBSE přesvědčivě vysvětlují proměnné zvolené na základě neoklasického 
realismu.  

Práci v každém případě doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka: Výborně/velmi dobře 
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