
Posudek školitele na práci Terezy Souškové Podněstří v ruské zahraniční politice

Kolegyně Soušková napsala zajímavou práci na obtížné téma. V empiricky velmi bohaté a 

zároveň zdařile strukturované případové studii si klade otázky, jejichž zodpovězení trochu 

koriguje časté stereotypy o Podněstří (jedná se pouze o zločinecký stát? je zcela závislý na 

Rusku? ovládají jej elity, které nepřipustí žádnou změnu?), ale které také mají obecnější 

přesah k debatám o kvazistátech (jsou vždy plně závislé na svých patronech? jakou povahu 

tato závislost má a jaký poskytuje jednotlivým aktérům manévrovací prostor? jaké 

v kvazistátech vznikají politické identity?). 

Relativně malá pozornost věnovaná Podněstří i konceptu kvazistátu vedla k tomu, že autorka 

řešila jiné problémy než autoři mnoha bakalářských prací. Zatímco mnohdy bakaláři nemohou 

při nejlepší vůli obsáhnout víc než zlomek literatury, která by byla k jejich tématu relevantní, 

zde se autorka v řadě případů potýkala s příslovečnými „bílými místy“ chybějících zdrojů 

informací. Výhodou bylo, že mohla obsáhnout velkou část přinejmenším anglicky (a česky)

psané produkce a na některých místech se vůči nim zajímavě situovat. 

Autorka si klade tři základní otázky – lze mluvit v případě Podněstří o vnější a vnitřní 

suverenitě a vznikla v tomto kvazistátu během více než dvaceti let jeho existence svébytná 

politická identita? 

Pozornost autorka věnuje nejen institucím, ale také významným událostem, zejména volbám 

v roce 2011. Ty jsou z hlediska autorčiny perspektivy důležité nejen proto, že po dvaceti 

letech znamenaly konec vlády Igora Smirnova (od nějž se odklonila Ruská federace), ale také 

proto, že jej nevystřídal ruský favorit Anatolij Kaminskij, ale reprezentant mladších 

byznysmenů Jevgenij Ševčuk. Právě na tom autorka může založit svou tezi, že ač je Podněstří 

na Ruské federaci finančně i bezpečnostně závislé a z hlediska vnějších vztahů nelze mluvit o 

jakékoli podobě nezávislosti a suverenity, nelze o něm zároveň uvažovat jako o zcela závislé 

entitě z hlediska vnitřní politiky.  

Jisté výhrady lze mít k jazykové stránce práce. Myslím, že by autorka měla pracovat na svých 

formulačních dovednostech, jako její vedoucí práce nicméně musím říct, že značné pokroky 

v tomto směru udělala už během psaní práce. 

Práce je výsledkem skutečného zájmu o téma. Požadavky kladené na tento typ prací o něco 

překračuje nejen rozsahem, ale především kvalitou svého obsahu. Navrhuji hodnotit práci 

známkou výborně. 
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