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

 

Bakalářská práce A. Renčové se zabývá vztahem III. kabinetu premiéra Vladimíra 

Mečiara (1994-1998) k integraci SR do NATO ‒ tedy tématem poměrně frekventovaným a 

v odborné literatuře již dobře zmapovaným. Příčiny tehdejšího slovenského nezdaru (SR 

nebyla na madridském summitu v r. 1997 do Aliance přizvána) autorka rozebírá na základě 

výpovědí samotného premiéra, zejména identifikací rozporů mezi jeho oficiálními 

vyjádřeními a reálnými kroky jeho vlády, zejména v časové souvislosti s kritickými 

demaršemi a vyjádřeními ze strany EU (resp. i vlády USA), které se SR tehdy dostalo, resp. i 

v souvislosti se záměrně zmatečným referendem o členství země v NATO (1997), v němž dvě 

tehdejší slovenské vládní strany (SNS a ZRS) nedoporučily občanům pro členství hlasovat a 

Mečiarovo HZDS tak učinilo velmi vlažným, rozpačitým způsobem.  

 

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

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

 

Pro formát bakalářské práce bylo zvoleno poměrně náročné téma a formulovány 

ambiciózní výzkumné otázky, jejichž plastické a přesvědčivé zodpovězení (např. závislost 

postoje Vladimíra M. na diktu jednotlivých demarší) by si vyžadovalo širší pramennou 

základnu, tj. nejenom sekundární literaturu a stenozáznamy jednání NR SR, nýbrž i periodika 

HZDS, resp. HZDS ovládaná (zejména „hlásné trouby“ hnutí, deníku Slovenská republika). 

To zřejmě nebylo i vzhledem k platným omezením v souvislosti s epidemií Covidu-19 možné. 

Oponent přesto postrádá v seznamu literatury klíčové, ba základní a nepominutelné tituly, 

zejména práce Vladimíra Lešky z pražského ÚMV, který právě tuto problematiku průběžně 

sledoval, a to i na základě pečlivé analýzy slovenských médií (Slovensko na cestě do EU a 

NATO, Praha 2000 a především detailní syntézu Slovensko 1993-2004: léta obav a naději, 

Praha 2006). 

 

 

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

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

 

Předložená práce se vyznačuje vysokou jazykovou kulturou a po formální stránce 

(odkazy na literaturu apod.) splňuje kritéria kladená na tento typ kvalifikační práce. 

  

 



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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce svědčí o dobré obeznámenosti s problematikou slovenské politiky v prvních 

letech po vzniku samostatné SR, její zjištění – pokud by neměla být spekulativního charakteru 

– nepřinášejí ovšem nic nového, ani originálního. Na některých místech je její přístup 

poněkud ahistorický – např. v roce 1994 se ještě stěží dalo hovořit o „prvním rozšiřování 

NATO“ (spíše o postupných krocích, které k němu vedly), zlom zde představovalo až 

zveřejnění Studie o rozšiřování NATO, kterou Aliance vydala v r. 1995. Ocenit lze snahu 

oslovit některé klíčové politiky onoho období (např. bývalého ministra zahraničí Pavola 

Hamžíka) vlastním dotazníkem, a tak rozšířit pramennou základnu o původní zdroje. Práce 

obsahuje několik málo drobných věcných omylů, na s. 13 může například vzniknout mylný 

dojem, že Werner Hoyer (FDP) byl německým ministrem zahraničních věcí (ve skutečnosti 

byl Staatsminister im Auswärtigen Amt, tj. de facto jen parlamentárním státním tajemníkem v 

AA).  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

 

Navrhuji, aby se během rozpravy autorka podrobněji věnovala způsobu, jak otázka 

slovenského členství NATO rezonovala ve vnitrokoaličních vztazích HZDS – SNS – ZRS, a 

to i s ohledem na politické obsazení klíčových ministerstev (MZV obsazené minstry za 

HZDS, MO ale Jánem Sitekem za SNS!). Tento problém je totiž v práci naznačen jen 

v souvislosti s neplatným, resp. zmařeným referendem o členství v NATO. Dále by autorka 

mohla vysvětlit – dle názoru oponenta spornou  ‒ tezi na s. 27, že „SR byla v roce 1996 více 

závislá na Rusku než před rokem 1989“. 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Agáty Renčové doporučuji k obhajobě na navrhuji její klasifikaci 

stupněm C, v případě velmi přesvědčivé ústní obhajoby stupněm B. 

 

Poznámka: Kontrola originality práce dle protokolu URKUND: 7% Similarity 

 

 

V Mariánských Lázních 6. června 2021       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 

nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 

nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 

zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


