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Název: Geopolitika Ruska  
 
V období devadesátých let byla Ruská federace pod vedením prezidenta Jelcina státem, 
orientovaným na spolupráci se Západem a jeho strukturami. Nástup prezidenta a nyní 
premiéra Putina v roce 2000 tuto situaci změnil. Rusko se stalo sebevědomou a asertivní 
mocností, která pro dosažení svých cílů využívá všech dostupných prostředků. Je 
tradičně výrazně zaměřeno na Evropu, střední a východní zvláště.  
 
Cíle:  
 
Cílem výzkumu bude zmapovat problematiku ruské zahraniční a bezpečnostní politiky v éře 
V. Putina a jeho nástupce D. Medveděva (tedy od r. 2000 do současnosti). Výzkum se zaměří 
především na následující aspekty: 

1. Identifikace reálných zájmů a cílů a jejich srovnání s deklarovaným. Součástí bude 
identifikace klíčových dokumentů z oblasti zahraniční, bezpečnostní a ekonomické 
politiky RF.  Tyto dokumenty budou přílohou výsledné studie, každý  bude opatřen 
vysvětlujícím komentářem, jenž shrne okolnosti vzniku dokumentu a jeho význam pro 
zahraniční politiku RF; 

2. Identifikace ideových zdrojů dnešní zahraniční a bezpečnostní politiky Ruska; 

3. Deklarované a reálné zájmy a cíle budou porovnány s reálnými možnostmi RF včetně 
identifikace zdrojů/parametrů, které schopnosti Ruska realizovat vytčené 
zvyšují/snižují; 

4. Identifikace aktérů zahraniční a bezpečnostní politiky (úřad prezidenta, vláda, MZV, 
parlament, zpravodajská komunita, subjekty federace apod.) a role jednotlivých aktérů 
v ní;  pozornost by měla být věnována roli zpravodajských služeb RF při formulaci a 
implementaci ruské zahraniční a bezpečnostní politiky; 

5. Identifikace nástrojů zahraniční a bezpečnostní politiky Ruské federace (politické a 
ekonomické/energetické nástroje, veřejná diplomacie, další užívané nástroje). 

 
Studie shrne zájmy, dlouhodobé a aktuální cíle zahraniční a bezpečnostní politiky Ruska 
v Evropě. Identifikuje, které z těchto cílů jsou trvalejšího rázu a které přechodné, respektive 
taktické. Zhodnotí, na které dřívější kroky a politiky carského Ruska a SSSR dnešní Rusko 
navazuje a jak. 
 
Formát výstupu:  
 
Studie v českém/anglickém/ruském jazyce (cca 100 stran textu) s přílohami (zahraničně-
politické dokumenty Ruské federace ve sledovaném období v ruštině, případně v angličtině). 
Shrnutí (a případné doporučení pro českou diplomacii) v českém/anglickém jazyce (max 20 
stran textu). 
 
Doba trvání: 1 rok 


	Téma 2010/6
	Název: Geopolitika Ruska 

