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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Jiří Kubovský 
 

Německý pohled na vztahy Spolková republika Německo – Ruská federace 
1991 až 2014 

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    (X)  

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace        

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost):  X    

Vědecká úroveň:   X    

Odborná úroveň:  X     

Výsledky:   (X) (X)    

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné             

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení   X 

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách   

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Studie je koncipována více než uspokojivě. Téma je pojato v celistvosti, a zároveň je 
vyprávěno poutavě, čtivě, bez slabších částí. Německo a jeho specifická role jako poražené 
evropské velmoci, která se sebeomezuje, ale zároveň je ekonomicky nepřehlédnutelná. 
Ostatně ekonomické aspekty (včetně energetické politiky). Optika Moskvy, kterou autor 
trefně nazývá jako „chápání s nulovým součtem“ je v posledních letech nepřehlédnutelná. 
V tomto kontextu je nepřehlédnutelné, jako Ruská federace „kupuje“ významné aktéry, jako 
exkancléře Schrödera. Zajímavý je i pohled na samostatné aktivity představitelů jednotlivých 
spolkových zemí.  
 
Pokud by se autor tématu věnoval i do budoucna, nebylo by od věci zmínit angažmá 
Bundeswehru respektive Luftwaffe v Turecku – kde zřejmě vzniká potenciál pro napětí či 
kolizi se silami Ruské federace. Moskevská propaganda téma ostatně maximálně vytěžuje 
s tím, že Bundeswehru bude více potřeba doma, kde se pohybuje množství imigrantů, osob, 
důvodně podezřelých na tzv. Islámský stát. Platforma Alternativa pro Německo se navíc 
netají s tím, že od Ruské federace dostává „půjčky“ a na velvyslanectví Moskvy v Berlíně 
„konzultuje“ určitá témata. V jeho programu je vystoupení ze Severoatlantické aliance  
a „těsnější spolupráce s Ruskou federací“. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 

Kontakt na recenzenta:    krulik@polac.cz 

 

Datum:    7. května 2016 Podpis recenzenta:   

 


