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

Práce se věnuje vzájemnému vztahu státní identity a zahraniční politiky na příkladu Gruzie po roce 1991. Cílem 

práce je zjistit, jakým způsobem se státní identita a zahraniční politika navzájem ovlivňují, resp. jestli se státní 

identita promítá do zahraniční politiky. 

 

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

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

Práce je případovou studií, vycházející z pokusu o vyuţití konstruktivisticky pojaté aplikace pojmu identita 

v analýze zahraniční politiky. Autor rozlišuje mezi národní a státní identitou, přičemţ první povaţuje za princip 

uplatňovaný dovnitř státu, zatímco druhou za princip „publikovaný“ státem „navenek“. Jako primární slouţí 

autorovi dominantně zdroje vládní provenience, sekundární literatura je česko-, anglo- a polskojazyčná, zdroje 

v gruzínštině vyuţity nejsou. Struktura práce je zaloţena na čtyřech kapitolkách, z nichţ první vysvětluje 

teoretické a metodologické zázemí práce, druhá slouţí jako jakýsi kulturně-historický podklad, třetí sleduje 

bezprostředně postsovětskou fázi vývoje a konečně čtvrtá se věnuje pohybu gruzínské zahraniční politiky mezi 

existujícími zahraničními opcemi s důrazem na kolísání mezi trajektoriemi orientovanými na Evropu a/nebo na 

Rusko. 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

Práce je napsáno srozumitelně bez pravopisných chyb s občasnými výkyvy ve stavbě věty, které jsou však 

zapříčiněny spíše nedostatečnou editací textu. Podotýkám, ţe internetové články jsou běţnou součástí sekundární 

literatury a jejich samostatné uvádění má smysl tehdy, pokud specificky zabarvuje v nich obsaţené informace. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Hlavním problémem práce (neodpustím si poznámku, ţe jako vedoucí jsem viděl pouze první dvě kapitoly) je to, 

ţe se chytla do pasti číhající na ty, kteří začnou vyuţívat konstruktivistickou platformu. Pokud s ní pracujeme, 

pak hledání „kořenů“ či historického kontextu je v zásadě zbytečnou věcí. Obraz kulturního či historického 

rámce je produktem konstruování státní identity, tudíţ nemá cenu hledat (nebo ověřovat) jeho motivace v 

„objektivní“ kultuře či historii. Jde to mimo rámec záměru konstrukce, která působí silou jiných neţ 

historických argumentů. V tomto kontextu druhá kapitola prezentuje spíše samoúčelný obraz gruzínské 

historie, která slouţí v lepší míře jako příslovečné postmoderní skladiště, kde politici dle svého zaměření 

vybírají argumenty pro své politiky.  

Druhá polovina práce z této kapitoly nijak nevyplývá, kdyby, bylo by záhodno vypořádat se s legitimitou či 

průkazností argumentů o „evropskosti“, „západní identitě“, Evropě jako naplnění staletých snů předků a 

Gruzínech jako „prvních Evropanech“. Buď volíme „tradiční“ přístup a pokoušíme se z dějin či kultury 

nějakou korektní cestou vyvodit základní parametry mentality, identity apod. a prokázat jejich kontinuitu a 

platnost, nebo naopak na tuto cestu rezignujeme a jinou korektní cestou (která však potřebuje tomu 

uzpůsobená data) analyzujeme např. diskurzní strategie, které zahraniční politika vyuţívá (analýza dokumentů 

či různě koncipovaných interview); mimo jiné i proto, abychom se vyhnuli přebírání verbalizací oblíbených a 

frekventovaných floskulí. 

 

 

 



5. OTÁZKY A DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

1. Je při vzývání západní/evropské identity Gruzínů prostřednictvím starobylosti křesťanské kultury nějak 

reflektován fakt, ţe jde o křesťanství pravoslavné? 

2. Jsou si politické elity vědomy např. toho, ţe design státní identity je utvářen v podmínkách komplikovaného, 

ne-li nedokončeného procesu nation a state building a promítají eventuálně z toho plynoucí závěry do konceptu 

státní identity? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Předložený text splňuje podmínky kladené na magisterskou práci, kterou tímto doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

Datum: 12. 6. 2016       Podpis: 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


