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Předložená práce představuje v rámci studentských prací poměrně unikátní téma, o čemž také 
svědčí, že autorka neuvádí žádný český titul, který by explicitně operoval s terminem ruská 
geopolitika. Tato skutečnost zcela jistě také ovlivnila kvalitu jejího zpracování, které nabízí 
řadu možností, přístupů stejně jako znamená také problémy.   

Práce má 68 stran textu, příloh a využívá 32 titulů literatury, dalších 50 na internetu 
dostupných zdrojů. Práce má dobře stanovené cíle, výzkumné otázky i hypotézy, které však 
zjevně přesahují možnosti nejen autorky, ale také patrně většiny studentů, a je skutečně 
obtížně je uspokojivě naplnit. Práce je poměrně dobře strukturovaná, ale poněkud 
nevyvážená. Solidně je zpracována teoretická část věnovaná konceptům geopolitiky a 
zejména ruské geopolitice v podání jejího nejvýznamnějšího představitele a propagátora 
Alexandra Dugina, v jejímž rámci je zdůrazňován a diskutován především teoretický koncept 
eurasianismu.   

Tradičnímu pilíři ruské geopolitické moci, tj. geopolitice ropy a plynu je věnováno dost 
prostoru, resp. více než vlastní analýze vztahů Ruska se zahraničím a ruských geopolitických 
aktivit, která měla představovat jeden ze dvou hlavních cílů a kapitol práce. Zmíněnou 
kapitolu za skutečnou analýzu považovat nelze, neb jí schází metodologický koncept 
směřující k objektivizaci zahraničně politických aktivit, a tak představuje tradiční popisnou 
excerpci relevantní literatury.  

Tam, kde by předkládaná práce mohla znamenat nejvýznamnější přínos, tj. v případě 
konfrontace proklamované zahraniční politiky a geopolitiky Ruska a jeho konkrétních 
geopolitických aktivit, jež by měly tuto zahraniční politiku či geopolitiku naplňovat, je práce 
výrazně slabší. Tato část žel není jejím základem, ale spíše narychlo spíchnutým doplňkem. 
Krátká kapitola nazvaná Praktická zahraniční politika obsahuje jen přehled vetování rezolucí 
v Radě bezpečnosti OSN (ale bez potřebné analýzy důvodů veta), dále přehled zahraničních 
cest nejvyšších ruských představitelů (prezidenta a premiéra) s krátkým komentářem a 
přehled členství Ruska v hlavních mezinárodních uskupeních, opět vesměs bez důkladnějšího 
hodnocení aktivit v rámci zmíněných institucí a v duchu cílů a výzkumných otázek práce. 
Nutno ovšem zdůraznit, že takový cíl – analýzu všech uvedených zahraničně politických 
aktivit ve smyslu konfrontace proklamací a reality – dosud nenaplnila žádná česká ani řada 
zahraničních odborných prací zabývajících se současnou ruskou geopolitikou. Přesto se 
autorka alespoň mohla pokusit o elementární hodnocení výsledků geopolitických aktivit např. 
na bázi srovnání s Čínou a např. ve vztahu ke střední Asii, třeba jen s využitím příslušné 
literatury (viz např. Tsygankov 2012).   

Slabší je grafická stránka práce. Když autorka většinu grafických doplňků převzala, mohla je 
alespoň kvalitněji překopírovat. Využitelné zdroje jsou v tomto ohledu bohaté a zejména 
barevném provedení.

Práci zbytečně poškozují překlepy, gramatické chyby a formulační nepřesnosti, které jdou jen 
částečně na vrub skutečnosti, že slovenská autorka psala práci česky. Práci, i přes její 



nenaplněné cíle, zejména proto, že autorka prokázala schopnost orientovat se v obtížné 
problematice a solidní práce s literaturou, když využívala rozmanitých zdrojů a reflektovala 
rozdílné přístupy k hodnocení, doporučuji k přijetí.
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