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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Matouše Ruckiho analyzuje aspekty nezávislosti Republiky Makedonie z pohledu 

bilaterálních vztahů a bezpečnostní politiky v letech 1991 až 1996. Téma zasazuje do regionálního kontextu 

především s důrazem na vztahy s Řeckem. Jejím cílem je dekonstrukce vzájemných srbsko-makedonských 

vztahů z pohledu politického realismu. Po počátečním geografickém a historickém vymezení Makedonie se 

autor věnuje konceptům rozpadu Jugoslávie a vlivu rozpadu na etablování Republiky Makedonie coby 

samostatného státu. Dále se zabývá především bezpečnostními otázkami a to především odchodu jugoslávské 

armády z RM a pozdější mezinárodní pomoci v otázkách vnitřní integrity země. Práci uzavírá kapitola 

pojednávající o vztazích Srbska a Makedonie v návaznosti na sankce OSN a následnou normalizaci vzájemných 

vztahů dovršenou v roce 1996 dohodou o vzájemném uznání nezávislosti obou států. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Matouš Rucki se po dlouhém úsilí dobře vyrovnal se zkoumanou problematikou, pokusil se ji zasadit do 

teoretického rámce a dokázal obhájit své úvodní teze. Práce je logicky strukturovaná a opírá se o širokou 

heuristickou základnu. S ohledem na jazykovou vybavenost se však autor musel přidržet pouze českých a 

anglických zdrojů.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Autor se přidržuje citační normy IMS, UK FSV jak v odkazech, tak v závěrečné bibliografii. Písemný projev 

je až na občasné překlepy na dobré jazykové úrovni. Text splňuje formální náležitosti bakalářské práce. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Bakalářská práce Matouše Ruckiho reflektuje téma, které se sice již v minulosti stalo součástí ucelenějších 

prací o Republice Makedonii, samotná interdependence Srbska a Republiky Makedonie však v českém ani 

anglojazyčném prostředí samostatně reflektována v této šíři a s předloženými akcenty nebývá. Výklad 

problematiky je výstižný a více či méně zahrnuje veškeré podstatné momenty srbsko-makedonských vztahů ve 

vytčeném časovém období. V úvodu pěkně naznačený teoreticko-koncepční rámec nicméně není důsledně 



propojen se samotným textem, což považuji za největší slabinu práce. Na druhou stranu věřím, že pan Rucki má 

potenciál konceptualizovat na dobré úrovni, který jistě využije ve svých případných budoucích pracích.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

- Jak lze vnitřně periodizovat období 1991-1996 s ohledem na srbsko-makedonské vztahy a proč? Dá se 

hovořit o dvou fázích? 

- Jak ovlivnilo vyhlášení makedonské nezávislosti Srbsko? 

- Přibližte, jakých forem nabývá interdependence mezi oběma státy dochází a jaký je současný stav 

vzájemných vztahů. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

I přes drobnou výtku ohledně konceptualizace textu splnila bakalářská práce Matouše Ruckiho vytčený cíl i 

veškeré požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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