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    Bakalářská práce Terezy Souškové je nazvána „Podněstří v ruské zahraniční politice“, ve skutečnosti 

je však širší analýzou, která pojednává i o politicko-systémových a vnitropolitických aspektech tohoto 

východoevropského kvazistátu. Tento přesah je rozhodně třeba ocenit, ač v jeho provedení lze nalézt 

jistá slabší místa – o tom ale níže. Práce zpochybňuje oblíbené klišé, že Podněstří není ničím víc než 

zločineckým státem. Problematizuje též představu stoprocentní závislosti Podněstří na svém 

zahraničním patronovi – Ruské federaci.

     Text je členěn do šesti kapitol. První, teoretická, představuje koncepty slabého státu a kvazistátu.

Autorka se k této kapitolem kloní k závěru, že Podněstří je příkladem kvazistátu. Následuje kapitola, 

která stručně mapuje historii Podněstří, a to až do zamrznutí konfliktu z let 1991-2. Třetí kapitola 

pojednává o zahraniční politice Podněstří vůči čtveřici států – regionálních hráčů, přičemž 

nejpodrobněji je logicky rozveden vztah k Ruské federaci. Ne zcela šťastně zvolený je název čtvrté 

kapitoly: Vnitřní suverenita. Kromě analýzy atributů vnitřní suverenity se v kapitole totiž skrývá i 

pokus o analýzu jeho politického systému a vnitropolitického vývoje. Pátá kapitola se soustředí na 

důležitou otázku, která souvisí se zařazením Podněstří  jako kvazistátu – totiž na otázku specifické 

podněsterské identity, která významně souvisela s identitami sovětskou a moldavskou (a zejména 

s ejjím vztahem k té rumunské). V poslední, šesté kapitole se autorka od náznaků komparativní 

politologie a od výzkumu identity opět vrací na pole mezinárodních vztahů. Konkrétně zkoumá míru 

autonomie či naopak podřízenosti Podněstří v jeho jednání vůči Rusku. Ukazuje některé příklady, kdy 

si Podněstří dovolilo nerespektovat ruskou pozici a jednat nezávisleji na svém patronovi.

     Na práci je patrná určitá dvojkolejnost, která sama o sobě vůbec nemusí být vadou – naopak. 

Převažujícím rámcem práce je oblast mezinárodních vztahů. Významná „vsuvka“ je pak 

komparativistická. A právě zde je možná škoda, že se autorka nepokusila o nějaké typologické 

zařazení např. z hlediska nedemokratických (či hybridních?) režimů. Nabízela by se – přinejmenším ke 

zvážení – celá řada zajímavých konceptů. 

     Rozbor vnitropolitického vývoje je v zásadě zdařilý. Autorce se podařilo postřehnout zajímavé 

prvky limitovaného pluralismu, který se týká zčásti generačního dělení, zčásti původu obyvatelstva 

(rodilí vs. přistěhovavší z Ruska, mnozí s Lebeďovou armádou) a zčásti dalších faktorů (slabá leč 

existující domácí opozice proti režimu jako takovému).  

    Významnými projevy této plurality byly události v letech 2011, tedy ústavní reforma proměňující 

podněsterský režim (alespoň na papíře) z prezidentského na poloprezidentský, a to i proti vůli 

dlouholetého podněsterského vůdce Igora Smirnova, a zejména pak prezidentské volby 2011, kdy 

došlo k nenásilné alternaci uvnitř režimu, tentokrát de facto proti vůli Ruska, jež sice přestalo 

podporovat Smirnova, ale favorizovalo jiného kandidáta, než který byl nakonec zvolen. Vzhledem 

k významu obou událostí je možná škoda, že se čtenář nedoví více podrobností o prezidentské volbě, 

ani o důsledcích zavedení semipreziencialismu (nebo případně o absenci relevantních důsledků). 

Navíc některé pasáže líčící zmíněnou prezidentskou volbu se jeví poněkud zmatečně či 



neuspořádaně. Například na str. 51 autorka píše o důležitém momentu, kdy Smirnov po 20 letech 

vlády ztratil podporu Ruska (prezidentské volby 2011). Hned na následující straně se avšak dočteme, 

že „za Smirnovem a jeho politickým kurzem stojí podpora Ruska“.  

Výše uvedené výhrady však nejsou zásadní povahy a nebrání mi doporučit práci k obhajobě 

s hodnocením výborně. 

V Praze dne 13. 6. 2014


