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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cíle práce je analýza neoeurasijské školy, představení jejích ideových základů a důležitých 

autorů. Cíle chce autorka dosáhnout pomocí zodpovězení několika dílčích otázek. Cíl se 

podařilo naplnit. 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Autorka se zpracování daného tématu zhostila bez zásadnějších obsahových problémů. Práce 

a její struktura působí logickým dojmem, i když se práce potýká s jedním dílčím problémem 

– autorka místy uhýbá od výkladu neoeurasianismu a zaměřuje se na celou řadu dalších 

aspektů, tudíž se může zdát, že je daná geopolitická škola mírně upozaděna, na druhou 

stranu zařazení těchto částí (věnujících se například klasickému meziválečnému 

eurasianismu, hledání identity v postsovětském Rusku, geopolitickým školám v Rusku po 

rozpadu SSSR atd.) umožňuje autorce pojednat neoeurasianismus v rámci komplexnějšího 

kontextu a nikoli jako téma vytržené z komplikovanéo prostředí postsovětského Ruska. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Jazykový projev autorky je akceptovatelný, byť se práce místy potýká se stylistickými 

neobratnostmi a dalšími drobnými formálními problémy. Odkazy na zdroje jsou vyznačené 

v pořádku, zdrojová základna je dostatečně obsáhlá, autorka využívá zdroje nejen české, ale 

i anglické a ve velké míře též ruské. 
 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Práce je i přes výše uvedené drobné výtky poměrně zdařilým bakalářským textem, autorka 

k jeho zpracování přistoupila zodpovědně a samostatně, potěšující je vyžití řady ruských 

zdrojů, včetně děl probíraných autorů. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

V závěrečné části stručně nastiňujete uplatnění neoeurasianismu v ruské zahraniční politice. 

Prosím, abyste si v průběhu obhajoby vybrala dvě události nebo témata z posledních deseti 

let a pokusila se na nich konzistěnntně demonstrovat přítomnost neoeurasijských myšlenek 

v ruské zahraniční politice. 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Výborně. 
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