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1.OBSAH A CÍL PRÁCE:
Cílem práce je nejdříve popsat vývoj ruského státu po rozpadu SSSR a poté analyzovat vnímání rozpadu
SSSR ruskou veřejností v letech 1991-2008. Autor se domnívá, že vnímání rozpadu SSSR souvisí s
vlivem hospodářského vývoje země a popisuje převažující nálady ruské veřejnosti jako nostalgii po
sovětských dobách.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:
Bohužel, rovněž napodruhé se autor nedokázal uspokojivě vyrovnat ani s jednou rovinou svého textu, z
nichž každá by při seriózním zpracování vydala na samostatnou bakalářskou práci. 
Pro první část - výklad vývoje Ruska po rozpadu SSSR - neshromáždil dostatečné spektrum sekundární
literatury ani primárních pramenů a bez vysvětlení se přiklonil pouze k jednomu názorovému proudu.
Mizí tak jakékoliv dosud sporné události ruské minulosti, nebo reálně přítomné možnosti alternativního
vývoje, a jako rozhodující činitel z textu vystupuje všemocná ekonomika. Autor například ignoroval i
podobně badatelsky jednoduchý bezpečnostní faktor.
Druhá část práce – průzkum reflexe rozpadu SSSR ruskou společností – znovu nezohlednila jakoukoliv
teorii ukončení nedemokratických režimů a souvisejícího vyrovnávání se s minulostí (historická politika,
politika paměti atd.). Čerpá navíc z minima ruských průzkumů veřejného mínění. Nadále chybí také
vysvětlení pojmů, s nimiž autor pracuje. 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Bez závažnějších nedostatků.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Většina nedostatků práce plyne z chabé teoretické znalosti autora. Výsledkem je příliš široce rozkročený
deskriptivní text, který nevyužívá nabízející se metodologické nástroje a nabízí jen schématickou
odpověď z větší části opsanou z použité sekundární literatury.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna
až tři):
•Co je tranzice? Co je politika paměti? Jakým vývojem prošla ruská politika paměti a jaké jsou její
dopady na reflexi rozpadu SSSR? 
•Jakou teoretickou oporu mají pojmy „národní tragédie“ a „nostalgie“? Která kritéria jsou rozhodující
při posouzení toho, jak je rozpad SSSR vnímán ruskou veřejností?
•Jakou roli hrála v názorech na rozpad SSSR národnostní otázka?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 
Doporučuji práci k obhajobě a v případě uspokojivého zodpovězení výše uvedených otázek ji hodnotím
jako dobrou.
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