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Autorka si zvolila poměrně často analyzované téma, ke kterému existuje již poměrně rozsáhlá 

literatura a jež je předmětem nejen akademické, ale také politické debaty a kontroverze. Staví 

si otázku, jak je možné německou politiku interpretovat a používá za tímto účelem koncept 

dividual actor, definovaný Jakubem Eberle. Ukazuje tak Německo jako rozpolceného aktéra, 

který realizuje politickou strategii, jejíž některé elementy jsou ve vzájemném napětí: 

v zahraničně politické oblasti Německo uplatňuje politiku, vycházející z různých forem 

sociální logiky.  

Autorka tak přistupuje k tématu do značné míry originálně. V úvodu charakterizuje širší 

kontext tématu, svou výzkumnou otázku a cíle práce, zdroje a literaturu, které použila. Jmenuje 

mj. Alexandra Rahra jako „významného odborníka na německo-ruské vztahy“ - je vhodné 

upozornit, že je A. Rahr velmi znalý analytik, není nicméně díky svému jednoznačnému 

příklonu k Rusku a V. Putinovi ovšem již řadu let vnímán jako odborník, ale spíše jako politický 

aktér.  

Autorka v první kapitole charakterizuje hlavní koncepty analýzy a interpretace německé 

zahraniční politiky, které se mj. vztahu SRN k Rusku věnují – koncept civilní mocnosti a 

koncept geo-ekonomické mocnosti. Následně se hlásí k použití nového konceptu, 

formulovaného Jakubem Eberle, konceptu dividual actor (rozpolcený aktér) a představuje jej 

v jeho mnohovrstevnatosti.   

Následně podrobně představuje německou vnitřní a vnější energetickou politiku, správně 

ukazuje na dynamiku jejich vývoje i vnitřní a vnější rozpory, které jsou s ní spojeny. V tomto 

kontextu zařazuje poměrně rozsáhlý analytický přehled jednotlivých fází německé politiky vůči 

Rusku a zejm. evropského kontextu německé energetické politiky ve vztahu k Rusku. 

Čtvrtá kapitola se věnuje vysvětlení toho, proč autorka považuje koncept dividual power za 

analyticky relevantní. Analyticky zajímavý je postup autorky, která definuje zásadní 

dichotomie, kdy se německá politika musí vyrovnávat s odlišnými sociálními logikami a tím 

také se dostává do politicky obtížného postavení vůči vlastním spojencům, zejména USA a 

některými zeměmi střední východní Evropy.    

V závěru autorka svou analýzu shrnuje, vyrovnává se s alternativními interpretacemi a obhajuje 

koncept dividual power jako nejlépe způsobilý k tomu, aby vysvětlil vnitřní rozpornost 

německé politiky a snahy německé vlády tuto rozpornost (a její politické náklady) řešit.  

Práce má velmi analytická, shrnuje velké množství informací, jak pokud jde o německou 

energetickou politiku, tak pokud jde o německo-ruské vztahy. Vzniká podrobný a plastický 

obraz těchto vztahů, z různými peripetiemi, úspěchy i kritickými místy. Některá hodnocení 



vyvolávají otázky. Autorka se např. přidržuje interpretace německé politiky vůči Rusku z roku 

2012, což znamená, že některé teze v tehdejším příspěvku obsažené již vzhledem ke změně 

v ruské politice neplatí: Rusko již není vnímáno jako strategický partner (Německo na vztazích 

ovšem má nadále „strategický zájem“), naopak německá politika Rusko poprvé od roku 1990 

vidí jako zdroj ohrožení/hrozbu a Krym/Donbas zásadním způsobem narušily důvěru A. 

Merkelové a dalších v ruské představitele. Autorka neuvádí, že vláda G. Schrödera poskytla 

Nord Stream 1 finanční garance.  

Práce je psaná dobrým jazykem, opírá se o bohatou literaturu a zdroje, obsahuje v zásadě málo 

chyb a nepřesností (např. Beverly Crawford je žena), s některými hodnoceními je samozřejmě 

možné polemizovat. Např. ani za G. Schrödera se tradiční Westbindung „nevytrácelo“, ztratilo 

ale s koncem studené války dočasně na významu (od rusko-ukrajinské krize opět význam 

Westbindung z bezpečnostních důvodů roste).  

Na obhajobě by autorka měla shrnout, co jsou zásadní, kvalitativně nové prvky německé 

politiky vůči Rusku od anexe Krymu a války na Donbase.  

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a oznámkovat jí známkou mezi A nebo B v závislosti na 

úspěšnosti obhajoby.  
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