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Dana Marianková .se ve své práci zabývá problémem, ktený je v současné debatě
v rámci oboru mezinárodních vztahů inténzivn é analyzován, ásice vývojem Evropské
bezPeČnostní a obranné politiky (EBOP). Pro svou ánalýzu zvolita sp"Óiricxli příŠtup,
!t"'V cháPe EBOP primárně jako průnít .almů tří evropských moóností - Británie,
Francie a Německa.

Práce je Členěna do Čtyř základních částí: První z nich podává přehled vývoje
bezPeČnostní a obranné politiky v rámci EU v g0. letech, teby před jejím oticiálnim
ustavením Vroce 1999. Druhá část se věnuje souvislostmi'mezi vytvářením této
PolitikY a ŠirŠÍm euroatlantickým bezpečnostním rámcem; vysvětluje táké postoj USA
k této oblasti evropské spolupráce. Jádrem práce je třetí-kapitofu, která objásňuje
Postoje a motivaci Británie, Francie a Německa k Egop. Konečně posteoni eait
Podává Přehled vývoje EBOP po roce 1999, vč. debaty o této otázce na půdě
Evropského konventu.

Autorka v Práci Prokázala ve]mi dobrou orientaci v analyzované látce a znalost
Podstatných PramenŮ, které se k tematice vztah ují. Zfaktografického hlediska nelze
Práci nic vYtknout, analýzy a hodnocení, které jiou zde [rezentovány, odpovídají
PoznatkŮm, které o EBOP v současné době Óxistují (viz ale připomínka nížej.
Obecně lze také 

_ 
jako_velmi přínosnou hodnotit snahu autorŘy' o formulování

hYPotézY, která chápe EBOP jako průsečík národních zájmů 
"uroprňli.h 

velmocí.

Za hlavní Problém.práce považuji skutečnost, že potenciál tohoto přístupu nebyl
dostateČně vyuŽit. Autorka do značné míry podává pouze přehled obecně'známýóh
faktŮ, a to i Pokud jde o pozice zkoumaných států. Výzkumný záměr, zněhož práce
vYcházÍ, Přitom umožňoval skutečně důkladnou 

-analýzu 
národních zájmů tří

evroPských mocnostÍ, vČetně procesu jejich formování. Hovoří-li autorká např.
v Úvodu Práce o tom, Že jednou z klíčových součástí její analýzy budou otázky
národní identity a politického diskurzu, potom lze konstatoúat, ze ieňto příslib zůstát
nenaPlněn (snad s výjimkou pasáží věnovaných konceptu ,civilní mocnosti'
v Německu).

lq]qr0 otázkou, proč se autorka ve své práci podrobněji nezaměřila na události roku
2003, kdY mezi Británií, Francií a Německem došlo na jedné straně k roztržce
ohledně amerického zásahu v lráku, ale současně byla dohodnuta opatření, která
vývoj EBOP posunula zásadním způsobem vpřed: jde o kompromis ohledně
oPeraČního velítelství EU, o vyslání prvních vojenských misí eáop a o přijetí
EvroPské bezpečnostní strategie. Klade-li si autořka za cíl posoudit, nakolik EBop
reflektuje zájmy Británie, Francie a Německa, lze mít za to, že právě analýza
bezPeČnostní strategie EU mohla k odpovědi na tuto otázku zásadním způsobem
přispět.



Po formální stránce je práce v pořádku , i když lze mít výhrady k poměrně řídkým
odkazům na použité zdroje.

Kroryě obecných připomínek bych rád zmínil i několik poznámek ke konkrétním
místům v textu:

. s.6
o Není zcela jasné, co autorka chápe pod označením ,normativní

literatura',
. s.32

o Překlad termínu Combined Joint Task Force (CJTF)jako ,,kombinované
sPoleČné síly zvláštního určení" je poněkud zavádějicí, protože
imPlikuje, Že jde o jednotky náležející k tzv. speciálním silám (silám pro
zvláŠtní operace), což nemusí být pravda. Uznávám ale, že rozumný
Překlad do češtiny/slovenštiny je v případě tohoto termínu (stejně jako
mnoha jiných) poměrně obtížný.o s.71

o Konstatování, že v otázce dalšího vývoje EBOP je pozice Německa
bliŽŠÍ ,,britskému pragmatismu" než francouzskému postoji, by
zasluhovalo minimálně upřesnění.. s.81-82

o ReProdukce závěrŮ konventní skupiny pro otázky obrany v bodech na
dvou stranách textu je zbytečná,. s.86

o Scénáře možného budoucího vývoje EBOP jsou jistě zajimavé, ale
měly být zařazeny spíše do postední části stati, v závěru by se nové
informace tohoto typu neměly objevovat.

VýŠe uvedené připomínky by neměly zastřít fakt, že autorka prokázala schopnost
dobré orientace v tématu a analytického hodnocení zkoumaných faktů. Práci proto
doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou.
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