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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka zvolila mimořádně aktuální téma nových institucí BRICS a ve své práci 
představuje originální empirickou analýzu přístupu Ruska k těmto institucím, na 
základě obsahové analýzy hlavních ruských médií. Práce je celkově dobře nastavena 
a přináší zajímavé empirické výsledky. 

Autorka vhodně volí teoretický rámec pro své téma, ačkoliv by bylo bývalo vhodné, 
aby pracovala s více texty z dynamicky se rozvíjející literatury na regime complexes; 
pracuje v podstatě dominantně s textem Morse & Keohane (RIO, 2014), další 
významné práce (Alter & Meunieru, Drezner, Helfer,…) opomíjí nebo zmiňuje 
okrajově. Stejně tak v částech o BRICs čerpá primárně z Cooper & Farooq, 
dostupných zdrojů je více; podobně u SB a MMF. 

Primární empirická analýza je provedena velice solidně. Objem pokrytého materiálu 
je významný a podle mě právě v systematické empirické analýze spočívá hlavní 
přidaná hodnota práce. 

 

 

Vedlejší kritéria: 

V textu je celá řada jazykových chyb. To je dáno zřejmě tím, že autorka není 
rodilou českou mluvčí, nicméně i tak to textu ubírá na kvalitě. V textu jsou i 
zjevné překlepy (DPH místo HDP). 

 

 

Celkové hodnocení: 

Diana Mikalyuk napsala zajímavou, byť trochu nevyváženou práci. Text se 
zabývá relevantním a nový tématem, ke kterému ještě před pár lety existovalo 
jen nevelké množství zdrojů (to se mění). Autorka provedla poměrně 
rozsáhlou empirickou analýzu (obsahovou analýzu) ruských médií a na 
základě ní identifikuje postoj RF k novým institucím BRICs. To je silná stránka 
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práce. Slabší stránkou je práce s relevantní literaturou a formální (i jazykové) 
nedostatky. 

Výsledná známka: velmi dobře 
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