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V předkládané bakalářské práci studentka Pavla Recinová zaměřila svou 

pozornost na rozbor vztahu mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí. 

Bakalářská práce, v celkovém rozsahu 106 stran, splňuje všechny formální 

požadavky kladené na tento typ práce; je logicky a srozumitelně strukturovaná do tří 

základních kapitol, jež jsou doplněny o tři přílohy plných textů Washingtonské 

smlouvy a Varšavské smlouvy. Poslední příloha v grafické podobě znázorňuje vývoj 

strategických koncepcí NATO v letech 1949–1999.

Autorka ve stručném, nicméně věcně a čtivě zpracovaném úvodu načrtla 

základní rysy této práce. Její hlavní cíl spočívá v charakteristice důležitých okamžiků 

a mezníků ve vývoji vzájemných vztahů mezi Sovětským svazem/Ruskou federací a 

Severoatlantickou aliancí. Na jejich základě autorka následně hodnotí vztah mezi 

Ruskou federací a NATO v dnešní době. Z metodologického hlediska studentka práci 

pojímá jako jedinečnou případovou studii, kterou časově vymezuje vznikem studené 

války a příslušných vojenských organizací obou bloků až po současnost. 

Pavla Recinová ke své práci využívá poměrně nadstandardní počet knižních 

titulů a odborných článků. Pramennou základnu jejího projektu tvoří 13 stěžejních

dokumentů (smlouvy, protokoly, strategické koncepce a dohody mezi NATO a 

Washingtonskou smlouvou). Sekundární literatura čítá pro bakalářskou práci 

úctyhodných 118 položek české, anglické a ruské provenience. Všechny zdroje jsou 

autorkou řádně citovány podle citační normy. 

Úvodní kapitola „Vývoj vztahů Severoatlantické aliance a Sovětského svazu 

(léta 1949–1991)“ popisuje vznik, vnitřní strukturu a fungování obou vojenských 

subjektů a podává chronologický výčet mezních událostí, které významným 

způsobem ovlivňovaly vzájemné vztahy mezi Východem a Západem ve druhé 

polovině dvacátého století (suezská krize, berlínská krize, karibská krize, invaze 

SSSR do Afghánistánu).



Druhá kapitola („Vývoj vzájemných vztahů Severoatlantické aliance a Ruské 

federace od rozpadu SSSR do současnosti“) tvoří nosnou část bakalářské práce, 

v níž autorka v časové linii sleduje transformaci NATO následkem rozpadu 

bipolárního světa, hledání a konsolidaci nových vzájemných vztahů a jejich dílčí 

modifikace v důsledku odlišného přístupu k jednotlivým krizím v průběhu posledních 

dvaceti let. Poslední kapitola shrnuje výčet strategických koncepcí NATO a 

vojenských doktrín Ruské federace a jejich modifikace na základě proměňujících se 

geopolitických vztahů načrtnutých v předchozí kapitole.

Text obsahuje jenom minimum gramatických chyb či překlepů. Stejně tak 

stylistika Recinové je na velmi solidní úrovni. Z předkládané práce je taktéž patrné, 

že autorka poctivě nastudovala a zpracovala uvedenou sekundární literaturu. 

Vzhledem k jejímu rozsahu by se ale v prologu práce hodila úvodní diskuse autorkou 

nejčastěji citovaných zdrojů. Velmi rozsáhlý záběr tématu studentku nutil postupovat 

téměř výhradně v deskriptivní, chronologicky postupující linii. 

Proto tuto bakalářskou práci chápu jako dostatečně materiálně podložený 

základ pro další navazující výzkum. Ten by se na základě výběru některé z autorkou 

předkládaných vyhrocených situací (např. některá z fází jugoslávské krize, 

rozšiřování NATO směrem na východ, operace NATO v Afghánistánu, konflikt Ruské 

federace s Gruzií, atd.) mohl v konkrétní případové studii zaměřit na hlubší analýzu 

vztahu mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí.

Na závěr uvádím několik faktických či stylistických nepřesností. Na str. 17 

autorka konstatuje, že „Albánie, byla v roce 1968 vyloučena z důvodů neúčasti na 

jednáních VS a odmítnutí invaze do Československa v srpnu 1968“. Byla to přitom 

ale sama Albánie, která se přestala zúčastňovat aktivit Varšavské smlouvy už v roce 

1962 a v roce 1968 na protest proti intervenci pěti členských armád do 

Československa vypověděla své členství. Na stejné straně ve větě „hlavním orgánem 

VS byl Politický poradní výbor, v němž byli zástupci všech signatářských zemí, avšak 

hlavní slovo měli vždy Rusové“ měla autorka patrně na mysli Sověty.

Za nepříliš dostatečné považuji zdůvodnění příčin sovětské invaze do 

Afghánistánu. Autorka konstatuje, že Brežněv v tomto konfliktu realizoval vlastní 

mocenské zájmy – snažil se získat přístup k ropným nalezištím Perského zálivu a 

chtěl podpořit a stabilizovat režim, který byl Moskvě nakloněný, tj. pomáhal v zemi 

nastolovat socialistický režim. V jejím konstatování se ale odráží nesprávný odhad 

poradce Brzezinského, který prezidenta Cartera varoval před pokusem SSSR dostat 



se skrz Afghánistán, Pákistán a Írán k Indickému moři a Perskému zálivu. V tomto 

ohledu autorka nezdůvodňuje, proč byla následná reakce USA, ve které se opětovně 

prosadil názor Brzezinského, vůči invazi SSSR do Afghánistánu natolik tvrdá.

Naopak pravděpodobnější zdůvodnění amerického ministra zahraničí Cyruse Vance, 

že sovětská reakce je pouze lokální a výslovně zaměřená na Afghánistán a na 

ochranu sovětský politických zájmů v této zemi, nebyly autorkou zdůrazněny.

Na str. 45 v rámci tvrzení, že „obětním beránkem, na něhož byla svalována 

značná část odpovědnosti za neschopnost Ruska zabránit rozšíření NATO, byl 

ministr zahraničí Andrej Kozyrev“, by bylo vhodné konstatování rozvést a čtenáři 

situaci podrobněji osvětlit. Poslední drobnost na str. 52 se týká výrazu ve větě 

„jednalo se především o vojenské operace k zajištění míru a stability, tzv. 

peacekeepingy“. V češtině výraz „peacekeepingy“ (a ještě v množném čísle) zní 

opravdu nehezky, hodil by se spíše obrat mírové mise.

I přes výše zmíněné veskrze drobné kritické připomínky je z textu patrné 

autorčino zaujetí tématem a znalost dané problematiky. Cíle práce, který si autorka 

vytkla v úvodu, byly splněny. Oponovanou bakalářskou práci proto doporučuji 

k obhajobě.
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