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Autor si za téma diplomové práce vybral téma velice zajímavé, nesmírně obtížné, 
nicméně přínosné. Úroveň znalostí problematiky současného Ruska, nejen identity 
prochází v posledních více než deseti letech v České republice značnými otřesy a 
celkově vzato výrazným oslabením. Na jedné straně se sice můžeme dočíst hodně o 
jejím významu, na druhé straně podpora výzkumu Ruska, které ať chceme nebo 
nechceme se nachází v geopolitické blízkosti našeho státu, po výrazném poklesu na 
počátku 90. let minulého století a následné hluboké stagnaci, je stále nedostatečná. 
Současně, rozsáhlé proměny ruské společnosti i dalších národních společností 

následující rozpadu Sovětského svazu, pádu jednoho společenského systému a 
rozpačité budování nového, si vyžadují maximální pozornost. 

Diplomant práci rozdělil na několik částí, přičemž číselné členění není právě 

nejšťastnější. 

Přesto zde zřetelně vidíme kapitolu, kde hodnotí současný stav výzkumu tématu a 
literatury, dále se pokusil vymezit pojem ruské identity. V další rozsáhlé kapitole, 
která vlastně vyplňuje převážnou část diplomové práce analyzuje jednotlivé současné 
ruské ideové směry (s. 15-76), načež práci uzavírá poměrně rozsáhlou hodnotící 
pasáží. 

Chronologický záběr výzkum se omezil na analýzu literatury zhruba posledního 
čtvrtstoletí, přičemž však v opodstatněných případech se vrací k literatuře a pramenům 
podstatně starších. Autor předkládá vlastní návrh a metodiku členění ruské politicko -
civilizační identity na čtyři okruhy a sice: prozápadní liberálové (atlantisté), centristé
liberální nacionalisté, tradiční, konzervativní nacionalismus a eurasijské přístupy. 
Část 2. poněkud ne zcela přesně nazvaná "bibliografie" je věnována zhodnocení 
odborné produkce k tématu. Autor se zaměřil především na původní ruskou literaturu, 
což bylo také cílem práce, k tomuto paketu prací pak přidává velice výběrové některé 
práce západní provenience, přičemž není zcela důsledný v uvedených publikacích a 
jejich hodnocení a pak co do seznamu literatury, tedy bibliografie v seznamu práce. 
Například zmiňované práce německého publicisty a politologa Alexandra Rahra 
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nejsou uvedeny v bibliografii, obdobně i Jens Fischer. Fischerova práce si zasluhovala 
rozhodně více než jen zmínku, protože se jedná o jednu z mála monograficky pojatých 
prací k neoeurasijství. Je zjevné, že diplomant o sporech a polemikách západních 
autorů s ruskými autory ví daleko více, nežli uvedl na stránkách práce, protože zde 
mohl výhodně využít své erudice a poukázat na posuny v tomto diskursu v posledních 
desetiletích, které zajisté dobře zná. O těchto znalostech jsem se v diskusích 
s diplomantem při diskusích v rámci přípravy práce častokrát přesvědčil. 

Autor zůstal svůj i v metodice členění členění formulací současné ruské identity 
(tzn. ne "klasické" členění atlantismu vs. tradicionalismus. Vzhledem k tomu, že se 
metodologicky, ne metodicky jedná o klíčovou část práce, zasluhovala by si větší 

pozornost, alespoň při obhajobě práce. 
V další nejrozsáhlejší části práce se autor věnuje postupně jednotlivým směrům 

ruského politického myšlení a jejich charakteristice ruské civilizační a národní 
identity. Vzhledem k tomu, že se dobře orientuje v uvedené literatuře, je schopen 
reflektovat i posuny ruského ideového diskursu k otázce národní identity. Diplomant si 
vzal za cíl své práce soustředit, popsat a analyzovat jednotlivé směry ruského myšlení, 
přesto však by nebylo od věci, alespoň v poznámkách připomenout, jakým způsobem, 
jak intenzivně se tento diskurs vlil do oficiálních dokumentů a oficiální politiky 
ruského státu. Kromě toho také v Rusku je v průběhu prováděna celá řada odborně 
dělaných sociologických průzkumů veřejného mínění, z níž je možno usuzovat na 
představy široké ruské veřejnosti k danému tématu. Autorovi však tyto momenty 
zmiňuji spíše k úvaze, k eventuálnímu dalšímu výzkumu. 
Diplomant se z celého širokého vějíře ruských pohledů na ruskou identitu, zde 
v dostatečné míře prezentovaných, věnoval poněkud více některým osobnostem. 
Rozhodně více pozornosti by si zasloužili A. G. Dugin, A. Panarin. Zaslouženou 
pozornost si naopak zasloužila N. A. Naročnickaja, která jako jedna z mála ruských 
autorek ruského konzervativního tradicionalistického myšlení měla tu výhodu, že více 
než 25 let strávila v "západním světě" a tudíž má také dostatečné znalosti tohoto 
světa,jeho reálií, jeho způsobu uchopení výzkumu "východu". Je také zjevné, že je do 
značné míry inspirována a cítí se oslovena klasickým ruským euroasijským myšlením. 
Právě odtud, mj. vyplývá motivace Naročnické pro odmítnutí novodobého 
"západnického" pojetí dějin jako boje "demokracie" a totalitarismu" (s. 54 an.). Tyto 
pasáže diplomantovy práce patří podlé mého názoru k nejpřesvědčivějším. 

Cením si toho, že práce je napsána čtivě. Konstatování je o to, důležitější, když 
zvážíme, že dílčí, kritické poznámky a některé metodické nesnižují celkově pozitivní 
dojem z práce. 

Rozsah použité literatury soudě podle bibliografie i intenzity a způsobu jejího 
použití je odpovídající~ potvrzuje šíři problémů zkoumaného tématu a orientaci autora 
v literatuře, danou dlouhodobou prací na tomto tématu. Jednotlivé analytické části, práce 
jako celek, jakož i pojetí práce, prokazují schopnost Jana Miklase odpovídajícím 
způsobem zvládnout zvolené téma. Práce přinesla nejen řadu cenných poznatků, 

autorovi se podařilo se v rámci daných požadavků především vyváženě vyrovnat 
s nesmírně komplexním tématem, prospělo jí hlubší propracování na kterém školitel 
trval (snad by si zasloužila ještě více). Práce splnila úkol, který si autor stanovil a jasně 
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vymezil. Cíl práce, vytčený v názvu, byl nepochybně dosažen. Autorovi doporučuji 
pokračovat ve výzkumu na tomto tématu. 

Technická stránka práce 
Doporučoval bych autorovi používat jazykový korektor. I v tomto textu po 
korekturách je příliš mnoho neopravených zbytečně přehlédnutých překlepů, které by 
zde již neměly být. 

Předložená práce Jana Miklase Současná ruská politická a civilizační identita, 
splňuje formálně i meritorně podmínky kladené na diplomovou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
Práci po případné úspěšné obhajobě doporučuji ohodnotit jako velmi dobrou. 

V Praze, dne 6. září 2009 

S úctou 

PhDr. Emil Voráček, DrSc. 
školitel 
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