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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce podává přehled vybraných aspektů života v Čečensku a jeho vztahu s federálním centrem po roce 2007 
s přesahem do dřívějších období. Odvolává se přitom a má ambici „navázat“ na dva starší citované publicistické 
texty z pera známého kremelského politologa Sergeje Markedonova. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Práce je v nejobecnější rovině členěna na úvod, stať a závěr. Jádro textu sestává z pěti tematicky vymezených 
kapitol, které jsou věnovány každá jedné oblasti interakce, v níž autor chce sledovat hypotetizovanou závislost 
Čečenska na federálním centru. To ukazuje na snahu o přehlednou základní výstavbu textu resp. strukturaci 
výkladu. Bohužel převládají negativa. Na výsledném dojmu z přečteného se podepsaly zejména následující 
nedostatky (vše řečené je s výhradou možného dílčího nepochopení na mé straně, což je dáno obecně špatnou 
srozumitelností textu – viz níže bod 3). 
Za prvé, práce postrádá bližší problémové zacílení. V nejobecnější rovině zkoumá situaci v Čečensku za vlády 
Ramzana Kadyrova a vztahy Čečenska s federálním centrem. Smyslem bakalářské práce je sice do značné míry 
ověřit zvládnutí „řemesla“; u práce tohoto typu tedy asi není nezbytné vyžadovat nějaký zvlášť propracovaný 
výzkumný design a aparát. Bohužel cíle práce, natož pak postup k jejich naplnění, mi nejsou přes pozorné čtení 
moc jasné. V úvodu se k tomu dozvídáme blíže jen toto: „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.“ (str. 2; veškeré citace tady a níže jsou v původní autorské redakci) Vysoce oceňuji, že v 1. kapitole se 
autor pokusil svůj avizovaný klíčový pojem „systémový separatismus“ převzatý od Markedonova a, jak sám 
říká, aplikovatelný „celosvětově“ pouze na Čečensko, alespoň krátce definovat. Bohužel předložená definice 
(str. 6) podle mého nejlepšího vědomí není moc srozumitelná a není jasné, jak s tímto pojmem (konceptem?) 
chtěl autor dál pracovat (chtěl ho dál na základě provedené analýzy nějak rozpracovat, nebo chtěl pomocí něho 
třeba něco demonstrovat?). Na bližší diskusi tohoto pojmu, jeho obsahu, geneze a způsobu, jakým je s ním 
v oboru nakládáno, jež by mohla napomoci blíže osvětlit autorův zamýšlený záměr, již autor rezignoval 
s poukazem, že jiné publikace, které s tímto pojmem operují (nejasno kdo), „nejdou... dostatečně do hloubky“ a 
že „cílem autora této práce je předložit svůj vlastní úhel pohledu na danou problematiku a nenechat se ovlivnit 
již opublikovanými pracemi“ (str. 4). Nejasné bližší zaměření podtrhují i opakující se odbočky v podobě 
nemotivovaných výhledů do budoucna stran možnosti oddělení Čečenska od Ruska. 
Velký problém vidím v práci se zdroji. Text sice obsahuje podkapitolu (dva odstavce, str. 3–4) nazvanou „Rozbor
použitých zdrojů a literatury“. Provedený „rozbor“ se nicméně omezuje pouze na konstatování, že „většina 
(použitých knižních – J.Š.) publikací je v Ruštině, jelikož jen málo cizojazyčných publikací se věnuje 
jednotlivým okruhům dostatečně hluboko a objektivně“ (opravdu se s veškerou akademickou produkcí 
k Čečensku, jež ve světě vznikla, dá vypořádat tak rychle?). Vedle toho se práce opírá i o „velké množství 
novinových a on-line článků“ v ruském jazyce (sem spadá i zpravodajský servis ruské státní agentury RIA 
Novosti, vlivové platformy typu Regnum.ru, reportáže státního televizního kanálu Vesti, komentář jednoho 
z nejodioznějších režimních ideologů Sergeje Markova, aj.). Tuto svou volbu autor odůvodnil vysokou 
„populárností tématu v Rusku“ a „věcností“ a „překvapivou objektivností“ ruskojazyčných zdrojů oproti 
„nedostatečné objektivitě anglojazyčných médií v popisu Ramzana Kadyrova a problematiky Čečenské 
republiky“ (str. 4 – nestálo by za to rozlišovat zdroje spíš podle jejich kvality a relevance než podle jazyka?) 
Volba ideologicky zabarvených či jinak problematických zdrojů samozřejmě může být odůvodněna a dávat 
smysl (sám ve svém výzkumu s oficiálním tiskem zemí, kde se uplatňuje cenzura a režimní diskurs je silně 
ideologizován, také pracuji, zvláště pokud není nic jiného k disposici, což není tento případ), vyžaduje to však 
specifický způsob práce co do jejich vyhodnocení a klade zvýšené nároky na kritické čtení; bohužel v tomto 
ohledu zpracování pokulhává. 



Nepozastavoval bych se u tohoto momentu podrobně, nebýt toho, že právě zvolená datová základna na vstupu se
následně nemohla svým dílem nepromítnout do obsahové stránky předloženého výstupu. Věcné nepřesnosti a 
omyly („diplomatická zastupitelství Čečny v zahraničí“ – to že se někdo nějak nazve, ještě neznamená, že je jako
takový také uznáván a že skutečně plní tyto funkce – str. 5; „čečenská zahraniční politika“ – str. 25–26; aj.) jsou 
to nejmenší. Markantnější je absolutně nekritické přebírání hodnocení líčených událostí. V případě stalinských 
genocidních experimentů s vysidlováním celých národů (deportace z roku 1944) tak například podle autora 
(nutno přiznat: v souladu s přebíraným oficiálním narativem) šlo „jen o preventivní krok sovětského vedení vůči 
historicky nepohodlnému národu“ (str. 7). O osobních vztazích Vladimira Putina a Ramzana Kadyrova zas podle
autora „nejlépe vypovídají jejich vlastní veřejná prohlášení“ (str. 18); v souladu s tímto svým předpokladem pak 
pro opis jejich „nadstandardně přátelského“, „ve světě vrcholové politiky ojedinělého“ vztahu opakovaně 
používá metaforu o „vztahu otce a syna“, kdy Ramzan „je i přes svou horkokrevnost schopen naslouchat hlasu 
rozumu v podání Putina“ (str. 21). Patos nechává rozeznít i v dalším textu (str. 22): „Obrovský posun k lepšímu 
v rusko-čečenských vztazích (po roce 2004 – J.Š.) je beze sporu zásluha současného ruského prezidenta“ 
(zajímalo by mě, kdo vlastně druhou čečenskou válku, během níž byly ony vztahy tak špatné, než se pak díky 
Vladimiru Putinovi začaly zase zlepšovat, rozpoutal). Při zmínce o náboženské situaci v Čečensku je pak autor 
schopen tvrdit: „Obecně se práce Kadyrova a duchovních vůdců s lidmi dá označit za ukázkovou.“ (str. 24) I 
v důsledku toho „rostoucí vliv prezidenta Čečenska na mezinárodní scéně je stále více vnímán i Ruskými 
občany“ (str. 25). Nepřekvapuje tudíž, že působení ruské armády (později i Kadyrovových bojůvek) na Kavkaze 
v souladu s oficiálním ruským slovníkem bez větších problémů označuje za „protiteroristickou operaci“. Scénáře
možného dalšího vývoje republiky čerpá z oficiálních strategických dokumentů čečenské vlády (str. 16), aj. 
Eufemismy jako „Veškeré ekonomické výhody a politické svobody pro čečenský národ a pro jejich elity jsou 
především odměnou za loajalitu ze strany ruského prezidenta“ nebo o „specifikách režimu, který místy částečně 
omezuje svobodu“, v narážce na systém osobní moci Ramzana Kadyrova (str. 34 resp. 26) jsou už jen detail. 
Zdůrazňuji: Mít na věci kolem sebe vlastní názor je samozřejmě naprosto v pořádku a hodno podpory a názory 
jako takové určitě nikdo autorovi nebere. Naprosto rozumím i tomu, že někomu mohou výrazné historické 
osobnosti, mezi něž Vladimir Putin nebo Ramzan Kadyrov bez nejmenší ironie patří, až skoro imponovat. Pokud
se to ale začne promítat do stylu výkladu a žánrového zaměření textu deklarovaného jako odborný, je to 
problém. 

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

Jazyková úroveň zpracování je nízká. Tipoval bych, že to může být dáno zčásti asi i tím, že autor nepsal práci ve 
svém mateřském jazyce; i proto by v tomto ohledu byla na místě shovívavost. Bohužel nejde jen o časté 
interference z ruštiny (v rovině gramatiky, lexiky a syntaxe) nebo o prohřešky proti stylu. Jazyková neobratnost 
má vliv i na recepci textu a jeho sníženou srozumitelnost. V práci se tak vyskytují věty, které jednoduše podle 
mého nejlepšího vědomí nedávají česky smysl, namátkou: „Jakkoli je osobnost Ramzana Kadyrova rozporuplná,
pořád se jedná o prvního, etnicky Čečenského muže, který se ve velmi mladém věku dostal na samotný vrchol 
legitimní Čečenské politické scény“ (str. 26); nebo „Nikdy tedy nešlo o jakoukoli samočinnost Kadyrova.“ 
(str. 30) S tím souvisí i míra (ne)zvládnutí oborové terminologie coby základních stavebních kamenů odborného 
textu („první a třetí sektor“ – míněno nejspíš primární a terciární; „státní orgány vlasti“ – míněno orgány moci; 
„přírodní plyn“ – zde míněno zemní plyn, aj.) Množství pravopisných chyb je přitom skutečně vysoké. 
Nerozumím tomu, proč autor, když už píše delší text v jazyce, ve kterém se nemusí cítit úplně komfortně, 
nenechal svoji práci někoho, kdo je rodilý mluvčí, před odevzdáním přečíst. Stejně tak pravopis a překlepy umí 
automaticky opravit každý standardní textový procesor; stačí jen nastavit pro dokument požadovaný slovník 
(jazyk). Má to dokonce tu výhodu, že si pisatel může nechat automaticky vyznačit i neexistující slova. 
Co se formální stránky zpracování týče, kvituji, že práce průběžně a velice pečlivě odkazuje na excerpované 
zdroje. Chybějící odkaz na zdroj, odkud byly převzaty příslušné tabulky, schémata, v případě příloh (str. 45–47) 
vnímám skutečně jako opomenutí. Menší chyby se týkají zápisu internetových položek; ty by asi stálo zapisovat 
v plné podobě (tj. neomezovat pouze na hypertextový odkaz elektronického dokumentu). Kombinace latinky a 
cyrilice v případě zápisu ruskojazyčných bibliografických položek nedává po mém soudu moc smysl. Nahodilá 
kombinace českých a anglických přepisů jmen z ruštiny (za všechny Achmat vs. Akhmat, Jašin vs. Yashin, 
Jamadajev vs. Yamadayev) nedává po mém soudu moc smysl. Rozsahem je práce v normě. 
Nejsem si jist, zda spolu s autorem chápeme stejně účel a smysl rozdělení bibliografie na primární a sekundární 
zdroje. Stávající rozlišení (str. 37 a násl.) na mě působí dojmem, že mezi primární zdroje autor zařadil ty zdroje, 
které vytěžil „primárně“ (tzn. především, ve větší míře než jiné), zatímco do sekundárních zařazoval ty, které 
jsou pro něho „sekundární“ (tj. druhotné, využité méně). 

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



Nepochybuji ani v nejmenším o tom, že je autor do předmětu svého zájmu skutečně zapálen a že nad prací 
strávil hodně času a že se s daným úkolem snažil popasovat nejlépe, jak uměl. Některé z poukazovaných 
problémů by pravděpodobně i šlo s relativně únosnými náklady odstranit; základní oblasti, ve kterých lze 
podobu vztahu Moskva-Groznyj a její proměny sledovat (ekonomika, politika, vojenství/bezpečnost, osobnost 
vůdce jako klíčový pilíř mocenského uspořádání v režimech tohoto typu), se autorovi přece všechno 
identifikovat podařilo a nějaká data k nim bezesporu sesbíral. Stejně tak mám maximální pochopení pro to, že 
v důsledku jazykového handicapu byl nucen rezignovat na nějaké vyšší literární ambice, byť jsem přesvědčen, že
i jazyková stránka věci je autorova vizitka a vypovídá něco o jeho přístupu k potenciálnímu čtenáři a jako taková
se počítá a že z požadavku na základní srozumitelnost komunikovaného sdělení slevovat nelze. Současně s tím 
se domnívám, že v nastupující postfaktické době, spojené s prudkým nárůstem významu moderních 
informačních technologií a v důsledku toho i přehlcením informačního prostoru, je schopnost kritického 
uvažování, kritické práce s informacemi, včetně kritického vyhodnocení jejich zdrojů, naprosto klíčovou 
kompetencí, kterou by si měl absolvent sociálněvědního oboru z bakalářského studia odnést. V tomto ohledu 
předložená práce podle mého nejlepšího vědomí neobstojí. Přesně z tohoto – jediného – důvodu bych se nakonec
klonil k tomu práci nepřijmout a nechat ji autora přepracovat. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Připomínky k vyjádření viz výše. 

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

Práci nedoporučuji k obhajobě. 

Datum: 17. ledna 2018 Podpis: Jan Šír

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.


