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Dikuse o ruské identitě jsou v českém prostředí vnímány selektivně, často vytrženy z kontextu 
a vnesené do kontextu nového - zpodobňování současného Ruskajako hrozby. Ač se můžeme 
přít o oprávněnosti tohoto přístupu, zcela jistě můžeme říci, že podrobnému a věcnému 
poznávání ruských diskusí o identitě mnoho nepřispívá a naopak do ní vnáší vnější a 
deformující hlediska. Z tohoto hlediska lze jistě ocenit, že se kolega Miklas ujal zpracovní 
tématu diskuzí o ruské politické a poněkud problematičtěji civilizační identitě s patrným 
nadšením pro věc a zcela mimo současné české mainstreamové postoje. Tomuto posudku je 
ovšem rovněž třeba předeslat, že zaujetí pro diskutovanou materii mělo v případě práce 
ambivalentní důsledky: na jedné straně autora vedlo k pečlivému studiu textů a k celkovému 
vhledu do problematiky a rovněž jej imunizovalo před možným vlivem nejběžnějších 
tuzemských předsudků ve vztahu k tématu debaty; z druhé strany se zdá, že na některých 
místech internalizuje podle názoru recenzenta ne zcela samozřejmé názory převládajícího 
ruského diskurzu, což jej na některých místech poněkud vzdaluje od odborného způsobu 
pľáce. 

Opticky je pľáce členěna do čtyř částí, ve skutečnosti je ale prakticky celá stať zahrnuta 
v části třetí, která je přehledem jednotlivých konceptů ruské identity. Práce nemá teoretickou 
část a nevYľovnává se s konceptem politické či civilizační identity, neobsahuje ani 
metodologickou úvahu věnovanou otázkám jejího výzkumu. Odbornou literaturou, s níž autor 
pracuje. je povětšinou sám objekt jeho výzkumu - tedy práce ruských politologů a politických 
ideologů, na nichž autor zkoumá ruskou identitu. Dokážeme si - abych se pokusil udělat 
analogii pro takový přístup - představit práci např. z oboru komparativní politologie, která by 
nepľacovala s teoretickou literaturou a pouze analyzovala ústavní zákony a další pramelmé 
dokumenty a na nich popisovala "politický systém" té které země? 

Vzhledem k uvedenému teoretickému deficitu autor podává opravdu pouze přehled, jakési 
shrnutí, v některých pasážích navíc neopřené o konkrétní odkazy k textu, ale o povšechné 
formulace (viz zejména 3.1.1.1 - část "Gorbačova ,nové myšlení"', v níž se k diskutované 
GOľbačovově knize odkazuje pouze jednou, v závěru pasáže, kde se uvádí odkaz na zdroj 
citace). Autor je sice schopen pracovat s koncepty vnějškově, tedy rozčleňovat je pod různé 
kategorie, není ale schopen analytické práce zevnitř těchto konceptů, neanalyzuje např. jejich 
vlivy, vesměs ani jejich reálný politický dosah, vazbu k ľůzným aktérům apod. Autoľ si 
většinou vystačí prostě s tím, že koncepty prezentuje. Formou práce je přehled, povětšinou 
dlužno dodat vcelku kvalitně zpracovaný, i když některé odstavce svou heslovitou strukturou 
degadují i kamsi na úroveň výpisku (sľv. např. poslední odstavec na s. 72). 

Za pľomarněnou šanci lze pokládat závěr práce. Autor se zde konečně dostává k analýze, taje 
ale poněkud problematická. pľvní část závěru se snaží rozčlenit akcenty a možnosti pro vnější 
a vnitřní vymezení Ruska. Jedná se o vcelku slibný pokus, kteľý ovšem zůstává na půli cesty 
u jednoodstavcových charakteristik, bez potřebného rozvinutí v diskusi s konkrétní materií. 
Velmi problematická je ovšem druhá část závěru, nazvaná příznačně "Konstrukce optimální 
identity Ruska", přičemž text upřesňuje, že jde o identitu optimální "z hlediska jeho vnitřního 
a vnějšího rozvoje" (s. 83). Podstatné není ani tak to, že zde autor pléduje pro "přínosy střední 
- imperiální (civilizační) varianty" (s. 84). Autor především zůstává dlužen vysvětlení, odkdy 
je rolí spolčenskovědního textu v půli závěru plynule přejít od popisu (který snad měl být 
analytickým popisem) politické identity k předepisování, jak by měla být optimálně 
konstuována z hlediska mocenského rozvoje nějakého politického celku. 



Autor představil práci, za níž stojí viditelně hluboký zájem o téma. Ten ovšem nebyl schopen 
akademicky kultivovat v kritický a analytický přístup a do značné míry tím promarnil 
potenciál, který vlivem své obeznámenosti s ruskou politologickou literaturou sám získal. 
Vzhledem ke snaze najedné straně ocenit zájem autora a na straně druhé neopominout 
problematické aspekty jeho práce musím své váhání mezi známkami velmi doMe a doMe 
přenechat komisi. 
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