
I' 
I 
t 

Oponentský posudek diplomové práce Juraje Laššutha 

"Politizácia a depolitizácia v Európskej integrácii" 

Obsah a struktura práce 

Předložená diplomová práce představuje ambiciózní pokus uchopit problematiku 

integrace v rámci EU z hlediska její politizace či depolitizace. Práce má úctyhodný rozsah a to 

nejenom, co se délky textu týče (136 stran), ale také šířky záběru. Celá práce je rozčleněna 

do čtyř kapitol, které jsou doplněny o úvod a závěr. 

První kapitola představuje jakýsi metodologický úvod, jehož cílem je načrtnout, jak je 

vůbec možné se ptát po politickém. Pro Laššuthův záměr jsou důležité dva momenty: jednak 

hermeneutický důraz na předporozumění, z kterého může být poznání toho, co politika a 

politično vpravdě jsou, teprve odemčeno, jednak to, že politiku je nutné chápat především 

jako praxi. 

Druhá kapitola je jakýmsi katalogem, v němž jsou vysvětlovány koncepce politična 

čtyř významných politických teoretiků 20. století - Hannah Arendt, Maxe Webera, Carla 

Schmitta a Karla Polanyie. Autor se pokouší vždy o zhuštěný výklad pojetí politična daného 

autora a snaží se jej porovnat s koncepcemi ostatních. Laššuth ovšem nepostupuje tak, že by 

se snažil tvrdit, že pouze jedna z těchto koncepcí je správná a vyvrací ostatní. Naopak, 

autorovým záměrem je tyto koncepce spojit, použít je jako omezené a vzájemně se 

doplňující popisy a pochopení toho, co je politika. Hannah Arendtová tak pro Laššutha 

zdůrazňuje důležitý moment politiky v podobě participace a spontánnosti, Max Weber 

naopak upozorňuje na roli vůdcovství a řízení (byrokracie), Carl Schmitt na antagonismus a 

konflikt a Polanyi líčí politiku jako nástroj obrany společnosti před zhoubným působením 

volného trhu. 

Poté, co vyjasnil pojem politiky a způsob, jak se po něm tázat, autor přistupuje 

k rozboru svého hlavního tématu - tj. k politizaci a depolitizaci EU. Ve třetí kapitole vychází 

autor z toho, že EU není možné pro její výjimečnost jednoduše přiřadit do již existujících 

politologických kategorií. EU nelze chápat ani jako stát, ani jako federaci ani jako zónu 

volného obchodu atd. Ze škály možných přístupů k EU si autor vybírá dva - regulační a síťový 

stát. Zatímco chápání EU jako regulačního státu, které vychází z neoliberalismu, zdůrazňuje a 
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požaduje moment depolitizace, představa síťového státu poskytuje politice více prostoru. 

Přesto lze podle autora v EU spíše vysledovat tendence k popření politiky. 

Poslední kapitola se obrací k úzce souvisejícímu problému tzv. demokratického 

deficitu EU. Autor v ní nejdříve shrnuje různé přístupy k tomuto problému - od teorií, které 

odmítají samotnou legitimitu pojmu demokratický deficit, přes teorie, které tento pojem 

chápou jako legitimní, ale odmítají jej v EU spatřovat, po přístupy, které z něj EU přímo 

obviňují. Rozumím-Ii dobře Laššuthově pozici, pak připouští jistou existenci demokratického 

deficitu v EU především ve vyloučení širší participace veřejnosti, v tom, že "Europská únia 

pravdepodobne zastane záležitosťou elít štátov a potom predstavitel'ov byrokracie, federácií 

záujmových združení atd. II (str. 127) Na druhou stranu, tento deficit je vykoupen tím, že i 

v rámci institucí EU dochází ke štěpení kolem os levice/pravice, 

eurooptimismus/europesimismus, která reprezentují a kopírují podobné štěpení ve 

členských zemích. EU je nakonec demokratická proto, že v ní probíhá jakési 

schumpeterovské klání elit, které reprezentuje podobná klání ve členských státech. 

Závěrem práce je zjištění, že v EU lze vysledovat známky politického jednání 

v politizaci jejích institucí, ve vzniku celoevropských stran podle ekonomického štěpení, ve 

štěpení na europesimisty a optimisty, ve snaze o prohloubení participace zainteresovaných 

na politikách EU, v opatřeních regulujících negativní důsledky trhu - environmentální 

opatření, zákoník práce atd. Naopak V EU dochází zároveň i k depolitizaci obzvláště pak díky 

absenci politického vedení, nemožnosti vyhlásit výjimečný stav a neexistenci jednotné 

zahraniční politiky. 

Hodnocení formální a obsahové stránky práce 

Jak již jsem uvedl výše, autor předložil poměrně rozsáhlý text. Práce je napsána 

srozumitelně, je přehledně členěna a autor prokázal dostatečnou stylistickou schopnost. 

Jediný formální nedostatek práce spatřuji v příliš častých překlepech, které zhoršují celkovou 

"čitelnost
ll práce. 

Co se obsahu a záběru práce týče i ten je překvapivě rozsáhlý - od filozofických témat 

po povaze poznání a porozumění, přes rozbory pojmů politična až k demokratickému deficitu 

institucí EU. Tento rozsah je jak předností, tak slabinou celé práce. Nemohu se zbavit dojmu, 

že na některých místech autorovi nezbyl prostor a čas na hlubší rozbor a s určitými koncepty 

či teoriemi jsme tak obeznámeni příliš zběžně. Například není zřejmé, jak nakonec autor 
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chápe pojem politiky, politična a s nimi spojené pojmy politizace a depolitizace. Autor sice 

pracuje s pojetím politiky u čtyř autorů, ale není zřejmé, jak se k nim vztahuje jeho vlastní 

pojetí. Máme je chápat tak, že představuje pouze jakousi asambláž různých pojetí nebo jsou 

tato různá pojetí nějakým způsobem vnitřně propojena? 

I přes uvedené nedostatky považuji práci za velmi zdařilou a navrhuji ohodnotit ji jako 

výbornou. 

Mgr. Jan Bíba 
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