
Oponentní posudek na magisterskou práci Veroniky Vosátkové „Geopolitika Ruska – její 

konstanty a proměny v období po rozpadu SSSR“

Autorka si vybrala v politické geografii atraktivní, aktuální, ale na zpracování velmi náročné téma, 

které obecně vyžaduje dlouhodobě pěstovaný hluboký přehled o historii a geografii regionu a také 

alespoň elementární pasivní jazykové znalosti ruštiny. Po přečtení magisterské práce jsem nabyl 

přesvědčení, že ani jednu z podmínek autorka nesplňuje.

Popořádku. Práce je tradičně členěna na tři části a tradičně je mezi nimi slabé propojení. V první části 

se autorka věnuje teoretickému zarámování termínu geopolitika, v druhé geopolitickým diskursům 

ruských autorů a ve třetí nejobsáhlejší části pak učinila pokus o analýzu ruské geopolitiky čili 

zahraniční politiky. První chybu vidím ve špatně vymezeném rozsahu práce, protože takto vytyčená 

struktura by odpovídala spíše obsáhlé disertaci. Dále, jestliže si v úvodu položila výzkumnou otázku 

„jak se proměnila geopolitika Ruska po konci studené války...“, očekával bych, že se pustí do 

komparativní analýzy geopolitiky SSSR, Jelcinova a Putinova Ruska. To se sice nestalo, ale i dále 

položené dílčí výzkumné otázky a hypotézy vyžadují mnohem větší rozsah práce, než nám bylo 

předloženo. 

K metodice. Analýza geopolitiky Ruska musí být samozřejmě postavena na rešerši literatury 

a „pokud-možno-původních“ dokumentů relevantních k tématu. To je v pořádku. Ale autorčin 

povzdech, že „některé oficiální stránky jsou jenom v ruštině“ (s. 13), nevěstí nic dobrého. Pokud se 

rozhodnu věnovat geopolitice Ruska, no tak se prostě musím naučit alespoň pasivní základy. Jak 

můžu jinak studovat pramenné dokumenty? Nebo třeba ruská média? Při studiu tohoto regionu se 

badatel MUSÍ jasně orientovat, které zdroje informací jsou provládní (propagandistické) a které jsou 

objektivní/kritické. Právě toto mělo být součástí kapitoly: diskuze zdrojů, co odkud přebírám, jasně 

odlišit původ autorů, případně institucí. Ale tohle bez ruštiny a všeobecného přehledu o ruských 

reáliích prostě nejde. Poznámku o avizované regresní přímce si nechám na později.

První část práce si autorka mohla v klidu odpustit, protože klíčovou diskuzi pojmu geopolitika a jejích 

vývojových stádií povrchně převzala od kolegů Tomeše a Kofroně a na první pohled tomu nerozumí. 

Místo toho mohla čtenáři představit, jak ona přistupuje k tématu geopolitika a jak bude s termínem 

geopolitika pracovat na dalších stranách ve vztahu ke zvolenému tématu. Co je tedy podle autorky 

geopolitika? Možná by se pak vyhnula lapsu, který se objevil ve výzkumných otázkách: „Jaká je 

současná geopolitická situace v Rusku?“ (s.12). No, to by mě teda taky zajímalo.

Druhá část práce věnovaná představení geopolitického myšlení ruských autorů začíná vcelku 

zevrubně v historii (upozornil bych na úsměvný překlep: ruský geograf se nejmenoval Semionov Ťan-

Šan, ale Ťan-šanskij). Jinak si zde autorka dala vcelku práci s vyhledáním a popisem různých směrů 

geopolitického myšlení. Přesto mám výtky: chybí mi zde přesněji vymezený pojem „blízké zahraničí“ 

a „velké Rusko“. Dále dominantním přístupem je eurasianismus, nikoliv eurasionismus. A přesto že 

Dugin je zřejmě nejznámějším současným propagátorem tohoto směru, měla se autorka namísto 

zbytečné analýzy nepříliš známé Naročnické věnovat alespoň zmínce o větší pluralitě současných či 

nedávných ruských politických geografů a geopolitiků (Žirinovskij, Gumilev, Suslov, Trenin, Kolossov, 

atd.). Z této kapitoly bych ještě prosil o vysvětlení pojmu „stabilizátory“ jako geopolitického uskupení 

(s.22). 



Od třetí kapitoly je v práci bohužel chyb, neporozumění, nedodělků a překlepů jako máku, takže dál 

pouze v bodech:

 na str. 28 je zmíněn import ropy dle zprávy EK. Je nešikovné mluvit o importu z Evropy, spíše 

z evropských zemí. Dále, při porovnání roku 2001 a 2011, jedná se o tutéž územní jednotku? 

Já jen, že v roce 2001 měla EU 15 členů, v roce 2011 už 27. Tím, že přistoupily 

východoevropské země, se logicky zvýšil podíl ruské ropy. Takže cenou to asi nebude. Ta se 

navíc u ropy neodvíjí dle rozmaru Putina, ale dle světových cen. Možná by nám ale mohla 

autorka vysvětlit, jak se stanovuje cena zemního plynu?

 od str. 29 je pokus o vysvětlení závislosti EU na ruském plynu. Ufff. Takže autorčinou tezí je 

snižování podílu ruského plynu na evropském trhu a dokládá to regresní přímkou. Použití 

metody nejmenších čtverců pro predikci tohoto jevu je totální nesmysl, protože export 

zemního plynu je ovlivněn stovkami externalit, které se v modelu nezapočítávají. Za druhé, 

podíl ruského plynu v EU se možná v uvedeném období snížil, ale nesnížilo se celkové 

množství importované suroviny. Prostě se jen více diverzifikovaly zdroje. Evropa se ruského 

plynu do roku 2030 nezbaví, i kdyby se regrese stavěla na hlavu. Autorka zcela podcenila dva 

zcela zásadní fenomény na trhu s energiemi posledních několika let: CNG a břidlicový plyn. 

Díky tomu se zcela změnila struktura světového trhu s plynem (z USA se například stal čistý 

exportér) a jeho cena. Rusové na to reagují takřka hystericky a snaží se nevýhodnými 

dlouhodobými smlouvami připoutat některé trhy (skoro se bojím, že do toho Zeman vlítne). 

Už teď je jasné, že díky těmto fenoménům bude výkladní skříň Ruska GAZPROM za pár let ve 

velkých problémech.

 ostatně autorka v tom asi sama nemá jasno. Na straně 30 píše, že „závislost na zemním plynu 

se bude v EU zvyšovat“, na str. 31 pro změnu, že „podíl zemního plynu na celkové spotřebě 

energií v EU se bude postupně stále snižovat“. Takže jak je to?

 celá analýza je povrchní, nic nevysvětluje, pouze popisuje stav a vývoj, občas je doplněna 

frázemi z oficiálních prohlášení. Chybu především vidím v nedostatečném výběru relevantní 

literatury (viz dále)

 analýza politické situace od nástupu Putina na stránku a půl – to snad nemyslí autorka vážně? 

Kdyby tam ta kapitola nebyla, nezlobil bych se, takhle to bije do očí. Kde je zmínka o 

stranickém systému, Medveděvovi, terorismu, potlačování nevládního sektoru, atd., atd.

 trochu lépe si autorka vede v analýze vztahu Ruska a Západu, přesto ve mně budí dojem 

nějakého propagačního filmu. Asi to bude zase těmi zdroji. Jako z wikipedie, nebo bussiness 

info můžeme čerpat inspiraci, ale s objektivitou to bude horší.

 zapojení Ruska do mezinárodních institucí neprobíhalo lehce, do WTO třeba vstoupilo až 

letos (GATT už neexistuje) a G8 Rusům zajistil už Jelcin (s. 44).

 tabulka 4 na str. 45 tak trochu neodpovídá nadpisu „... geopolitickým konfliktům po 2. SV“, 

protože tam chybí ty nejdůležitější z dob studené války: Vietnam a Korea. Je to dobrý pokus 

o syntézu, ale je tam spousta minimálně diskutabilních věcí: Čína vs. Jugoslávie, USA vs. 

Arménie, či Rusko vs. Ázerbájdžán, atd.

 Analýza vztahů s vybranými zeměmi: proč jste si vybrala Litvu? Mnohem horší vztahy jsou 

mezi Ruskem a Estonskem – eskalovaly v obchodní embargo a kybernetický útok. Má Litva 

s Ruskem nějaký obchodní spor? Podle čeho se měří nepřátelství vůči Rusku? Je nějaký index, 

kde by Litva byla na pátém místě? (s. 54)



 o Kavkaze vím, bohužel pro autorku, opravdu hodně (s. 67-68). Takže: nepoužívá se termín 

Zakavkazsko ale Jižní Kavkaz; Jižní Osetie a Náhorní Karabach nebyly autonomní republiky, ale 

oblasti; Kavkaz úplně neodděluje Rusko od muslimského světa, protože na Severním Kavkaze 

je taky Islám; projekt ropovodu z Ázerbájdžánu již dávno funguje, jmenuje se BTC (Baku-

Tbilisi-Ceyhan); válka mezi Ruskem a Gruzií v srpnu 2008 – o co šlo? A nebylo těch konfliktů 

na Jižním Kavkaze, kde by Rusové měli prsty, náhodou více? To je totiž hodně podstatné; 

Ivanišvili je obchodník s Ruskem, ale zcela určitě se nejedná o proruskou opozici. 

Přeorientování se ze západu na ruského souseda se fakt nekoná a konat nebude, premiér 

a zřejmě i nový prezident budou mít jen pragmatičtější přístup. A přístup Gruzínců ke 

Stalinovi bych sem vůbec netahal, nemá to souvislost s Ruskem. 

Obsahových chyb a nedostatků je v práci opravdu hodně. Myslím, že práce je velice uspěchaná, 

chybí ji větší nadhled. Autorka se ztrácí v tom, co je oficiální proruský (prokremelský) zdroj, co je 

nezávislá/kritická práce, co je oficiální postoj třetích zemí. Možná to s tím souvisí, ale výběr 

literatury je špatný. Chybí zásadní práce poslední doby a zásadní zdroje. Kde je Lucas a Orbánová 

(oba byli přeloženi i do češtiny). Kde jsou články z Geopolitics, Eurasian geography and 

economics, atd. Jako postavit magisterskou práci na jiných magisterských a bakalářských pracích 

je špatná volba (z 32 knižních zdrojů je jich třetina).

Další průšvih je otřesné provedení grafů a obrázků, které jsou většinou oskenované a to nečitelně 

(viz str. 30, 31). Je to velký problém udělat je znova s českými titulky v excelu? Pochopil jsem, že 

autorka není rodilá mluvčí, oceňuji snahu o češtinu, která je na lepší úrovni, než u řady prací 

českých mluvčích, které jsem oponoval dříve. Jen bych prosil neužívat slovo „krajina“ pro „stát“. 

Jinak z formální stránky jsem více hříchů nenašel.

Práce je mi tématem velmi blízká a proto mě velmi mrzí uvedené nedostatky. Slovy klasika, úmysl 

dobrý, provedení horší. Je to škoda, protože téma je v dnešní době velmi aktuální.

V Praze, 13. 9. 2013           RNDr. Libor Jelen, Ph.D.


