
Posudek na diplomovou práci Jevgenije Kargina s názvem „Rusko v kontextu globalizace: 
specifika historického vývoje a alternativní modely rozvoje podle A. S. Panarina.“ 

 
 
Přehledová práce si klade za cíl představit filozofickou, historicko-sociologickou a civilizační 
analýzu postavení Ruska po pádu bipolárně rozděleného světa v pojetí předního ruského 
politologa A. S. Panarina (zemřel 2003). Jde tedy o téma hledání místa Ruska v současném 
světě a hledání jeho identity. Práce sestává ze tří tématicky provázaných částí: Panarinova 
analýza globalizace, analýza tzv. východní odpovědi na globální problémy (tzv. revoluce 
vědomí) a konečně rozbor pravoslavné civilizace.  
 
Panarinův historický i tématický záběr je mimořádně široký, což je ještě umocněno inter-
disciplinaritou jeho přístupu s přesahy do mnoha vědních disciplín a jeho jistou mezi-
konfesijností, kdy čerpá ze západních i ruských autorů a intelektuálních tradic, které 
originálním způsobe kombinuje. To vytváří i nemalé nároky na diplomanta, který se však 
s interpretováním Panarina popasoval velmi solidně, přičemž obrovské množství 
mnohasetstránkových děl obsahujících obrovské množství dílčích tezí, pojmů a hypotéz 
dokázal stručně vybrat to nejpodstatnější.    
 
Pokud bych měl diplomové práci něco vytknout, cítím jistý nekritický obdiv či jistou absenci 
kritického přístupu k Panarinovi. Řada jeho tezí je natolik provokativních, že by stála za 
okomentování či za konfrontaci s empirickými daty (například v čem se projevuje údajně 
pozitivnější vztah Východu k přírodě? Skutečně Východ na rozdíl od Západu neprofituje 
z globalizace? Co by na to řekli Číňané?). Některé kritické Panarinova díla momenty 
diplomant do práce rovnou raději nezakomponoval (například pojetí globálních 
deteritorializovaných elit je na hraně antisemitismu). Je ovšem otázkou, zda by taková kritika 
byla vůbec na omezeném prostoru diplomové práce možná.      
 
Možná otázky do diskuse: 
 

1. V čem přesně diplomová práce posouvá vědění o Panarinovi, místu Ruska ve světě či 
o globálním světě obecně?  

2. Lze říci, v čem je Panarin skutečně originální a kde jen recykluje či v lepším případě 
nově kombinuje starší západní či ruské teorie? 

3. Proč bychom měli dnes Panarina číst i na Západě? V České republice?  
4. V jakých bodech by autor diplomové práce s Panarinem nesouhlasil? A proč? 

 
 
Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Podle průběhu obhajoby navrhuji známku „výbornou“. 
 
 
V Praze, 1. 6. 2016    
Karel Černý   
 
  


