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

“Cílem práce tak není jen analyzovat, zda se Čečensko může v horizontu několika málo let od Ruska zcela 
oddělit, ale i zjistit, zdá by mohlo samostatně spolehlivě fungovat” (s. 2). V tomto vidím jeden ze strukturálních 
problémů práce: jedná se o dva zcela separátní cíle, které se nedají efektivně skloubit v rámci jedné práce.  

Samotný pojem systémový separatismus je do značné míry zavádějící. Operuje jim sice ruský politolog S. 
Markedonov, na nějž se autor opírá, ale jde o termín, který v odborné literatuře neexistuje. Spíše se jedná o 
emocionální — a samotným Markedonovem nedefinovanou — kombinaci dvou fenoménů: snahu periferie 
posílit svoji autonomii na centru (a) a snahu centra udržet kontrolu nad periferií delegováním pracomocí 
periferii, tedy indirect rule (b). Pokud by autor pojal svoji práci jako empirickou studii navázanou na některý z 
uvedených výzkumných areálů, mohl by svoji práci náležitě ukotvit. V tomto případě se pouze jedná o — občas 
více, občas méně analytickou - syntézu publicistických prací S. Markedonova.  

Velmi sporné je autorovo tvrzení, že většina západních publikací je vůči Čečensku —  problematice této 
republiky a Ramzana Kadyrova — neobjektivní. Toto tvrzení překvapí o to více v kombinaci s autorovým dalším 
tvrzením, že ruskojazyčné publikace jsou v těchto otázkách vyvážené. Přitom je známo, že kritické publikace (v 
RJ) o osobě Kadyrova nebo jeho vládnutí jsou pro autory takových publikací velice riskantní - i proto téměř 
neexistují. To autorovi umožňuje - aniž by tuto (velmi spornou až nepřesnou) neobjektivitu západních autorů 
specifikoval, vyřadit z rozboru nesmírně bohatý korpus anglojazyčné odborné literatury. Považuji tento moment 
samotný za silně problematický.  

Autor sice věnuje několik odstavců definování pojmu separatismus, toto však považuji za nedostačující. Je 
namístě detailní rozbor pojmu, což by možná pomohlo autorovi lépe rozumět analytickým úskalím termínu 
systémový separatismus, který používá.  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Teoreticky a metodologicky není práce ukotvena. Totéž se dá říci o ukotvení pojmosloví.  

Práce se zejména opírá o dvě publikace S. Markedonova. Jak jsem uvedl výše, významný korpus anglijazyčné 
literatury je neprávem ignorován.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Dostačující.  
  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  
Autor si dal práci se zpracováním BP, jejíž práce ho dlouhodobě zajímá. Bohužel ale ji se mnou nekonzultoval. 

Práce není ukotvena teoreticky a metodologicky, není postavena na výzkumném problému, nereflektuje 
naprostou většinu dostupné empirické a teoretické literatury.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 



 Chtěl bych se autora zeptat, proč si myslí, že anglojazyčná literatura je k problematice Čečenska, rusko-
čečenských vztahů, a R. Kadyrovovi osobně neobjektivní. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Dobře. 

Datum:  17.1.2018       Podpis: 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený 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 může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


