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

 

Bakalářská práce Václava Maliny zkoumá proměny základních principů bezpečnostní politiky 

Švédska v období od konce studené války do roku 2009 (kdy vstoupila v platnost Lisabonská 

smlouva). Autor obhajuje tezi (viz s. 5 práce), že zapojení Švédska do evropských integračních 

struktur (včetně vznikající Evropské bezpečnostní a obranné politiky) a prohlubování spolupráce 

s NATO a v rámci skupiny severských a pobaltských států byla v daném období v souladu 

s deklarovanou politikou vojenské nezúčastněnosti Švédska. Tento koncept přitom definuje jako 

nepřijetí formálních bezpečnostních a obranných závazků ke společné obraně spolu se zachováním 

možnosti vést nezávislou zahraniční politiku.    

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Předložená práce je téměř výhradně založena na sekundární literatuře. Její bibliografická základna je 

ovšem velmi robustní a souhlasím s autorem, že jeho jazykové omezení (a tím především omezená 

možnost pracovat se švédskojazyčnými dokumenty) nepředstavovalo z hlediska možnosti téma 

adekvátně zpracovat významný problém. Autorův způsob práce s literaturou je chvalitebný, postrádal 

jsem jen důkladnější vysvětlení toho, zda je zkoumaný problém (otázka souladu dobové švédské 

bezpečnostní politiky s jejími deklarovanými principy) v odborných kruzích předmětem (zásadního) 

sporu, čeho se tento spor týká a jak jsou vedeny (a kým) protichůdné argumentační linie (náznak je na 

s. 24 ve vztahu k čl. 42(7) SEU a tzv. deklaraci solidarity z roku 2009, ale opět nejsou jmenováni 

konkrétní autoři). Přehled literatury klíč k této věci nedává (v ideálním případě by měl) a pokud 

naznačený spor ve skutečnosti neexistuje, vyvstává otázka, proč vlastně autor své tázání (viz hlavní 

tezi práce) napíná právě k němu. 

 

Struktura práce je logická – autor postupuje od vymezení konceptů a ideových východisek přes 

nastínění historického kontextu k vlastnímu jádru práce, tedy představení a interpretaci empirického 

vývoje švédské bezpečnostní politiky ve zkoumaném období skrze dříve vytyčené konceptuální 

prisma – poněkud matoucí je jen to, že v nástinu struktury práce (s. 5) autor charakterizuje jednotlivé 

součásti třetí části práce (kapitoly 3-5?) na základě hlavních formátů evropské bezpečnostní 

integrace/spolupráce, do nichž se Švédsko zapojuje, ovšem samotné názvy příslušných kapitol 3 a 4 

(odlišně však kapitola 5) se místo toho vztahují k jednotlivých konstitutivním principům švédské 

politiky nezúčastněnosti.  

 

Argumentační a analytická úroveň práce je jednoznačně nadstandardní. 

 

Konečně co se časového záběru práce týče, je škoda, že autorova analýza končí k roku 2009 a 

nezohledňuje již následný vývoj a případné proměny konceptualizace švédské bezpečnostní politiky 



v kontextu vývoje mezinárodního prostředí během poslední dekády, uznávám ale, že rozsahová 

omezení bakalářské práce by mu neumožnila téma zpracovat do potřebné hloubky. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazykový projev autora je vysoce nadstandardní, text je formulačně velmi přesný (snad jen za sousloví 

„odpor ke společné obraně“ autor mohl najít stylisticky elegantnější náhradu) a přitom čtivý, navíc byl 

i velmi pečlivě editován. Formální náležitosti práce jsou v pořádku, nejméně jednou (s. 20) se ale 

v textu objevuje při prvním uvedení nerozepsaná/nevysvětlená zkratka. Poznámkový aparát je 

bezchybný (autor má ovšem tendenci využívat prostor pod čarou i k ne vždy nutným vysvětlivkám a 

upřesněním, což považuji za zlozvyk).  

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené práce je výborný. Autor prokázal schopnost formulovat a na vysoké 

úrovni zpracovat a strukturovaně prezentovat relevantní odborné téma. Velmi organicky přitom 

dokázal propojit (bezpečně zvládnutý) konceptuální rámec práce a (rovněž suverénně zvládnutou) 

empirickou materii. Výborný je (i přes spíše průměrný rozbor literatury – spíše tedy přehled 

stěžejních zdrojů pro jednotlivé kapitoly) úvod práce, silnou stránkou je i její argumentační úroveň. 

Za relativně (jen vzhledem k úrovni zbytku textu) slabší součást práce považuji pouze její závěr, 

který sice poměrně podrobně rekapituluje náplň a hlavní zjištění jednotlivých kapitol, chybí však 

zpětné vztažení se k literatuře a akademické debatě o zkoumaném problému, případně naznačení 

dalších přesahů.  

 

Celkově mohu konstatovat, že cíle práce byly naplněny.   

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): doplnit 

 

Jak silně tedy v odborné literatuře rezonuje názor, že se během Vámi zkoumaného období švédská 

bezpečnostní politika od principu vojenské nezúčastněnosti již zásadě odklonila? 

 

Na s. 24 se věnujete tzv. deklaraci solidarity z roku 2009 – mohl byste blíže objasnit pozadí jejího 

vzniku? Byla míněna jako (interpretující) politická deklarace vlády ke změnám obsaženým 

v Lisabonské smlouvě? Byla primárně určena partnerům Švédska v EU, anebo spíše domácí 

veřejnosti? 

 

Nakolik komplikovala nová ustanovení v oblasti bezpečnostní politiky (a zahraniční politiky v případě 

Amsterdamské smlouvy) ratifikaci zejména Amsterdamské a Lisabonské smlouvy? Projevovalo se 

např. v těchto případech na švédské politické scéně v nějaké podobě štěpení obdobné tomu, které dělí 

zastánce a odpůrce vstupu do NATO?   

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Václava Maliny s potěšením doporučuji k obhajobě a přes uvedené připomínky 

navrhuji, aby byla ještě hodnocena stupněm A – výtečně. 
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