
Oponentní posudek na diplomovou práci

Taťána Jančárková, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a její místo v ruské 

zahraniční a bezpečnostní politice (Praha: IMS FSV UK, 2010), 95 stran strojopisu vč. 

bibliografie a anglického shrnutí.

Taťána Jančárková si za téma diplomové práce zvolila problematiku místa a role OBSE v zahraniční 

a bezpečnostní politice Ruské federace v období po rozpadu Sovětského svazu. Svůj úkol přitom 

měla již od počátku, jak výstižně dokumentovala v části věnované kritice literatury, značně ztížený 

tím, že se jedná o téma, které se netěší, úměrně poklesu samotného významu této organizace na 

mezinárodní scéně, příliš zájmu odborné veřejnosti. Navzdory tomuto handicapu se nicméně, hned 

v úvodu poznamenejme, s tímto úkolem vypořádala se ctí. V první části textu přibližuje historii 

konceptu tzv. kooperativní bezpečnosti, jehož ztělesněním v praxi, třebaže jen v zárodečné a 

nepříliš funkční podobě, má být právě OBSE. Do tohoto teoretického rámce pak v druhé části práce 

zasazuje empirickou analýzu vztahů mezi Ruskem a OBSE. Tu přitom soustřeďuje do dvou hlavních 

problémových oblastí. První z nich představuje tzv. lidská dimenze, redukovaná v oficiálním 

ruském pojetí především na tolik diskutovanou angažovanost organizace v oblasti podpory 

demokratizace a lidských práv v prostoru na východ od Vídně. Druhou pak tvoří neméně konfliktní 

vojensko-politické aspekty vzájemné součinnosti Ruska a OBSE.

Předložená práce se jako celek vyznačuje solidní úrovní zpracování. Opírá se o vyhodnocení široké 

heuristické základny, která zahrnuje jak primární, tak sekundární zdroje, přičemž samotný výběr 

použité literatury považuji s ohledem na vytčené úkoly a cíle za adekvátní. Ukazuje na zvládnutí 

literatury včetně poznámkového aparátu, jakož i dalších náležitostí vědecké práce. Je přehledná, 

logicky dobře vystavěná a i po informační stránce velice obsažná. Nutno podotknout, že některé 

dílčí závěry, k nimž autorka došla (jako teze o zainteresovanosti Ruska na efektivním fungování 

OBSE; teze o oddanosti Ruska principům Závěrečného aktu konference z Helsink, na jejímž základě 

OBSE resp. její předchůdkyně vznikla; teze o úspěšnosti OBSE v oblasti prevence konfliktů; aj.) 

nejsou v akademickém prostředí zejména na Západě přijímány vždy jednoznačně s podobným 

optimismem, jakého by se čtenář mohl nadít, a jako takovými by se s nimi určitě dalo polemizovat. 

Slouží nicméně autorce ke cti, že svoje tvrzení má ve zvyku podkládat argumenty na jejich 

podporu. Přes veškerou kritiku organizace, kterou dokládá převážně na přiblížení ruského 

zahraničně politického diskursu, nabízí tak vcelku přesvědčivou, bezesporu podnětnou a názorově 

konsistentní obhajobu OBSE coby důležitého prvku nově se utvářející bezpečnostní architektury 

v Evropě, majícího, jak upozorňuje, dokonce některé komparativní výhody oproti NATO a EU.



K obsahové stránce textu jako takové žádné závažnější připomínky nemám. Zjištěné věcné 

nepřesnosti a faktografické omyly (týkající se např. záměny označení funkce osoby vrchního 

velitele sil NATO v Evropě generála Clarka během bombardování Jugoslávie na jaře 1999, pozn. č. 

92 na str. 40; nebo zavádějících formulací ohledně mechanismu sukcese v případě rozpadu 

Sovětského svazu, str. 9, 23, 55, 81, passim; aj.) pramení spíše z nepozornosti, popř. odrážejí 

nedostatky obsažené již v excerpované literatuře, kde autorka, jak již bylo řečeno, asi neměla moc 

na výběr. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že při takovémto vymezení tématu by bylo na místě při 

rozboru vojensko-politických aspektů vztahů mezi Ruskou federací a OBSE věnovat vedle 

diskursivní analýzy daleko více pozornosti a prostoru také praktickým krokům Moskvy ve 

sledované oblasti, jež stály u zrodu několika vážných mezinárodních krizí. Ačkoli autorka 

věrohodně nastínila narůstající frustraci Moskvy z nepochopení její politiky ze strany ostatních, 

zejména západních členských států organizace (snaha Moskvy o přiznání mezinárodního mandátu 

OBSE pro činnost tzv. "mírotvorných sil" v zemích bývalého Sovětského svazu, úsilí o zrušení 

křídelních limitů pro dislokaci ruských vojsk na Kavkaze, vyhlášení moratoria na uplatňování 

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě aj.), samotnou poslední invazi do Gruzie z léta 

2008, jakož i následující kroky, jež podle mého názoru nejvýmluvněji dokládají dlouhodobý přístup 

Ruské federace k působení multilaterálních těles typu OBSE v oblasti pokládané za součást výlučné 

ruské sféry vlivu (jednostranné uznání nezávislosti gruzínských provincií Jižní Osetie a Abcházie, 

znemožnění činnosti mezinárodních pozorovatelů na okupovaných gruzínských územích aj.), 

pojednala na necelé jedné stránce strojopisu. Myslím, že třeba právě specifické ruské pojetí 

"mírotvorné činnosti" v zemích bývalého Sovětského svazu ve světle principů a norem 

mezinárodního práva včetně mechanismů OBSE by mohlo být nesmírně zajímavým tématem na 

diskusi během obhajoby.

Rezervy spatřuji dále v jazykové stránce zpracování. Ačkoli styl autorčina výkladu je velice suchý a 

věcný, což vždy oceňuji, v některých pasážích mi připadá poněkud těžkopádný, což je na škodu 

čtivosti. Práce místy trpí řetězením jmenných konstrukcí, jakož i užíváním výrazových prostředků, 

které jsou na hraně úředního žargonu. Je mi naprosto jasné, že líčení třeba procedurálních nebo 

institucionálních aspektů fungování byrokratické struktury, jako je OBSE, vždy dost dobře nejde 

vdechnout nějaký strhující příběh. O to víc ale autorka, už jen v zájmu srozumitelnosti sdělení, 

které hodlá komunikovat, musí dbát na čistotu vyjadřování.

Můj posudek se nesl v poněkud kritičtějším duchu. Uvedené připomínky nicméně nemění nic na 

tom, že předloženou práci považuji za velice zdařilou a v kontextu kvalifikačních prací z produkce 



absolventů katedry ruských a východoevropských studií určitě nadprůměrnou, představující 

originální příspěvek do akademické debaty o aktuálních problémech mezinárodní politiky a 

bezpečnosti, který by - s příslušnými úpravami a škrty, které by jej zbavily atributů školní práce - 

mohl a měl být zpřístupněn širší odborné veřejnosti v podobě plnohodnotného publikačního 

výstupu. Věřím proto, že se jimi autorka při dopracovávání textu bude ještě zabývat.

Diplomovou práci Taťány Jančárkové doporučuji k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit stupněm 

výborně (1).

Ve Washingtonu, DC, 25. ledna 2010

Jan Šír, Ph.D.


