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Bakalářská práce Pavly Recinové analyzuje jeden z klíčových faktorů světové politiky po 

skončení studené války – vztah Ruské federace a Severoatlantické aliance. Jedná se o 

nesmírně komplikovanou problematiku, zahrnující rozbor politicko-vojenských koncepcí 

Ruska a NATO po zhroucení sovětského bloku, která je, jak Recinová v práci umně 

demonstrovala, předmětem diskusí politologů, vojenských a bezpečnostních expertů, 

geostratégů, diplomatů, politiků, ekonomů atd. Autorce se podařilo přesvědčivě prokázat, že 

hledání nových přístupů Ruska a NATO k otázce bezpečnosti ve světě po kolapsu bipolárního 

řádu představovalo nesmírně dynamický proces, a zejména Ruská federace procházela při 

formulování své obranné politiky značnými změnami, jež měly dopad na vztahy se Západem, 

zejména se Spojenými státy. Souhlasit lze též s Recinové interpretačním rámcem, v němž 

autorka dokládá, že navzdory značným napětím, střetům, kontroverzím a neshodám mezi 

Ruskem a NATO zvláště v některých obdobích a otázkách, spolu zejména Američané a 

Rusové spíše spolupracovali – z počátku hlavně v důsledku slabosti Moskvy, po 11. září díky 

společným zájmům.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří velkých kapitol. V první kapitole Recinová poměrně 

obsáhle pojednává o vývoji vztahů Severoatlantické aliance a Sovětského svazu (sovětského 

bloku) v čase studené války (1949-1991). Analyzuje především zásadní krizové okamžiky 

této éry, přičemž se odvolává na klíčové práce české a světové historiografie. Ačkoli tuto 

kapitolu považuji za spíše kompilační a ne vždy se plně shodnu s její interpretací některých 

událostí (typickým příkladem toho je zejména výklad Suezské krize), jedná se, dle mého 

soudu, o poměrně dobrý vstupní přehled k dané problematice. Jádro práce představuje druhá 

kapitola, v níž autorka předkládá rozsáhlý a výtečný rozbor vztahů Severoatlantické aliance a 

Ruské federace po roce 1991 do současnosti. Kromě velmi přesné a uměřené analýzy 

hlavních milníků, utvářejících složitě se rozvíjející interakci vztahů mezi Ruskem a NATO, 



autorka zaujme pojednáním a kritickým rozborem myšlenek hlavních teoretických proudů, 

reflektujících dějiny mezinárodních vztahů v kontextu velmocenského soupeření. Jak už jsem 

naznačil v prvním odstavci, autorka předložila zcela legitimní závěr, že zatímco se ruský 

postoj k NATO v jednotlivých obdobích velmi proměňoval (byť nikdy nedošlo k absolutní 

roztržce), Severoatlantická aliance vyhodnotila svou pozici po skončení studené války 

realističtěji a její pozice zůstávala stabilnější i silnější. Třetí kapitola je potom jakýmsi 

dovětkem k druhé, ale i první kapitole – autorka v ní předkládá komentovaný přehled 

strategických vojenských koncepcí obou táborů od roku 1949, v případě Ruska od 

devadesátých let 20. století. 

 

Závěrem lze konstatovat, že Pavla Recinová předložila navzdory drobným výhradám 

výbornou bakalářskou práci, založenou na prostudování úctyhodného množství primární i 

sekundární literatury a prokázala schopnost analyzovat a interpretovat komplikované události 

světových dějin. Také stylistická a formální stránka práce dosahuje vysoké úrovně. 

Bakalářská práce Pavly Recinové patří k nejkvalitnějším studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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