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Posudek na bakalářskou práci Kateřiny Michálkové 

Reakce Západu na rusko-gruzínskou válku 2008: případ sekuritizace? 
 

Kateřina Michálková se ve své práci zabývá reakcí vybraných „západních“ aktérů na rusko-

gruzínskou válku v srpnu 2008. Ptá se, proč se tito aktéři i přes silnou rétoriku neodhodlali 

k žádné konkrétnější aktivitě a jejich vztahy s Ruskem se poměrně rychle vrátily do normálu. 

Pomocí přístupu kodaňské školy ukazuje, že i přes nejrůznější silná vyjádření nedošlo 

v západní Evropě ani ve Spojených státech k úspěšné sekuritizaci konfliktu, ačkoli se o to 

někteří politici pokoušeli. 

 

Práce je jasně tematicky i časově vymezená. Je velmi dobře teoreticky ukotvena a po 

metodologické stránce k ní nemám nejmenších námitek. Autorce se podařilo dobře 

formulovat výzkumnou otázku, doložit, že je relevantní, a zvolit vhodný instrumentář pro její 

přesvědčivé zodpovězení. Práce je původním a plnohodnotným příspěvkem do akademické 

debaty, což na této úrovni bývá vzácnou výjimkou. 

 

Po formální stránce je práce také v pořádku. Práce se zdroji je odpovídající, jen hned v úvodu 

by stálo za to uvést zdroj, kdo všechno mluvil o „nové studené válce“ (s. 2). Trošku 

nepochopitelné je, proč autorka překládá název International Crisis Group a nepřekládá ve 

stejné poznámce Amnesty International (s. 2) – obě organizace se obvykle v češtině uvádějí 

pod svým původním anglickým názvem. Významnější výtku lze mít pouze k seznamu 

primárních zdrojů, u nichž autorka neuvádí data zveřejnění dokumentů / proslovů, pouze data 

jejich stažení. Právě datum zveřejnění / proslovení je přitom dost klíčový pro správnou 

interpretaci významu jednotlivých pramenů. 

 

Během obhajoby by autorka mohla odpovědět na následující otázky: 

 

1) Jsou oblasti, ve kterých Rusko bylo v EU či NATO úspěšně sekuritizováno? 

2) Udělal Západ, vzhledem k vývoji v Gruzii a v Rusku po roce 2008, dobře, že rusko-

gruzínskou válku nesekuritizoval? 

 

Práce Kateřiny Michálkové splňuje všechny náležitosti bakalářské práce a kvalitou analýzy 

bakalářskou úroveň dokonce přesahuje. Doporučuji práci hodnotit stupněm výborně a zvážit 

možnosti její publikace. 
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