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Předložená  práce  Aleny  Rakové  se  zabývá  otázkou  spolupráce  USA  a  Ruska  v 

severopacifické oblasti. Autorka nejprve v první části teritoriálně vymezí daný region. Poté 

analyzuje spolupráci USA a Ruska, a to jak na úrovni federální vlády, tak na úrovni regionální 

spolupráce. Zabývá se i činností environmentálních organizací a obchodních komor. Dochází 

k důležitému závěru, a to že přes značný potenciál rozvoje není regionu Ruského Dálného 

východu věnována ze strany americké administrativy dostatečná pozornost.  

Celkově je práce podrobně zpracovanou případovou studií k vysoce relevantnímu, i 

když  často  spíše  marginalizovanému  tématu.  Z  metodologického  hlediska  práce  nejprve 

vymezí teritoriální kontext, čímž demonstruje základní předpoklady pro spolupráci.   Poté se 

věnuje jednotlivým institucionálním rovinám, na kterých může spolupráce probíhat, a hodnotí 

jejich  potenciál  a  reálný  přínos.  Tento  přístup  je  vhodný,  nicméně  by do budoucna bylo 

vhodné doplnit  jej  ještě  podrobnější  analýzou důsledků,  které  různé  formy institucionální 

spolupráce opravdu  mají.  V práci je kladen důraz spíše na analýzu primárních oficiálních 

dokumentů, které však mohou být příliš rétoricky nadnesené. 

Z  obsahového  hlediska  je  práce  velmi  kvalitně,  podrobně  a  pečlivě  zpracovaná, 

autorka  dokázala  shromáždit  velké  množství  materiálu  a  dat  a  efektivně  je  využít  pro 
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podpoření argumentů hlavních tezí práce. Bylo možné věnovat se ještě podrobněji hlavním 

překážkám, které stojí v cestě intenzivnější a efektivnější spolupráci mezi USA a Ruským 

Dálným východem, které by vysvětlily omezené výsledky, kterých bylo doposud dosaženo. 

Je  to  pouze  korupce,  proč  nechtějí  americké  firmy  investovat  v  Rusku?  Geopolitické  a 

geostrategické úvahy o významu regionu z hlediska americké i ruské politiky vůči Číně by 

také  pomohly zasadit daný problém do širšího kontextu. Pro doplnění práce by byla vhodná 

jako příloha i nějaká mapa, případně přehledové tabulky o vzájemné obchodní výměně. 

Práce je po formální  stránce na velmi  vysoké úrovni.  Autorka píše srozumitelně a 

výstavba textu má logickou strukturu. Přehledné členění práce pomáhá čtenáři v orientaci, 

což je při použití velkého množství kvantitativních údajů užitečné. V poznámkách pod čarou 

je na několika místech chyba v interpunkci a chybí mezery mezi slovy, což se však dá snadno 

napravit. 

Celkově  se  jedná  o  velmi  důkladně  zpracovanou  bakalářskou  práci  na  vysoce 

relevantní téma, která přichází s jasnými a podloženými závěry.  Splňuje formální a technické 

požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. Práce je pouze po menších úpravách způsobilá k publikaci v případném sborníku 

studentských prací. 

Při  obhajobě  navrhuji  položit  následující  otázky:   Jaké  jsou  nejdůležitější  limity 

intenzivnější  spolupráce  mezi  USA a  RDV? Co by bylo  nutné udělat,  aby se tyto  limity 

prolomily? Jakou roli hraje federalismus v Rusku a v USA ve vývoji vzájemných vztahů na 

regionální úrovni? Kde očekáváte hlavní těžiště spolupráce v příštích 20 letech?
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