
Anna Pajerová: Norská zahraniční politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu 

jako nástroj měkké moci norské zahraniční politiky 

Oponentský posudek na magisterskou práci, která se uchází o uznání za práci rigorózní 

Posuzovaná práce je výjimečná již volbou tématu vztahujícího se k poměrně opomíjenému 
regionu v rámci teritoriálních studií, v tomto případě skandinávskému Severu (konkrétně 
Norsku). Rovněž z věcného hlediska považuji studium tématu mezinárodní spolupráce v oblasti 
vzdělávání a výzkumu jako nástroje zahraniční politiky za aktuální a ne příliš frekventované. 

Práce splňuje všechna kritéria kladená na práci magisterskou a též na práci ucházející se o 
uznání za práci rigorózní. V úvodu autorka čtenáře seznamuje s historickým vývojem norské 
politiky spolupráce jak v severském, tak v evropském (regionálním i institucionálním) 
kontextu. Má velmi kvalitní teoretické ukotvení (teorie mezinárodní spolupráce, teorie měkké 
moci) a důsledně je uplatňuje na zvolený norský případ. Srozumitelně definuje cíl práce, 
výzkumná kritéria, výzkumné otázky a metody. 

Výzkumné otázky na základě výzkumných kritérií sleduje přehledně ve třech rovinách norské 
mezinárodní spolupráce, lišících se asymetrií ve prospěch/neprospěch Norska a silou vlivu 
Norska: v rovině Norska jako podřadného aktéra (spolupráce na celoevropské úrovni), v rovině 
Norska jako rovnocenného aktéra (spolupráce na severské úrovni) a v rovině Norska jako 
nadřazeného aktéra (bilaterální spolupráce v rámci programů tzv. EHP a Norských fondů). 
Silnými stránkami těchto částí je na jedné straně důkladná heuristika a analýza statistických dat 
(především finančního charakteru), jednak jejich interpretace s pomocí teoretických 
východisek. 

K nejpřínosnějším částem práce patří komparace tří rovin norské mezinárodní spolupráce ve 
vzdělávání a výzkumu a jejich významu pro uplatňování měkké síly v mezinárodní politice 
jako celku. V analytických částech i v aplikaci teoretických východisek a metodologických 
postupů autorka dokonale prokázala schopnost samostatné činnosti v dané oblasti výzkumu, 
ve kterém ostatně naznačeným směrem pokračuje v doktorském studiu zaměřeném rovněž na 
oblast skandinávského Severu. Originální magisterská práce bohatě vyhovuje požadavkům na 
uznání za práci rigorózní také svým rozsahem (115 stran textu + 20 stran příloh). 

Závěr: předloženou práci doporučuji uznat za práci rigorózní. 
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