
Posudek na diplomovou práci Juraje Laššutha 

Politizácia a depolitizácia v Európskej integrácii 

Předložená diplomová práce přináší pozoruhodný rozbor evropské integrace, který nese 

neotřelé znaky původního přemýšlení autora, který vychází ze zavedených témat, např. 

diskuse o modelech EU, ale činí tak docela svébytným způsobem, když se zaměřuje na 

otázku politizace a depolitizace v EU. EU někdy vypadá jako soubor nadnárodních institucí, 

jež se věnují čistě věcných a technickým otázkám, politika přitom není silnou stránkou EU. 

Když se mluví o bruselské byrokracii a technokratech, evropských normách, tak se tato 

nepolitická představa o EU dostává ke slovu. Není to až tak falešný obraz. Vidíme totiž, jak 

nejistě se EU mocensky prosazuje ve světě. Vystupuje v závětří USA a ve vleku různorodých 

národních států. Je to ekonomický kolos zřejmě však s malým politickým mozkem. Juraj 

Laššuth si proto položil docela důležitou otázku, která otevírá zajímavé pole pronikavých 

úvah. 

Zdá se, že autor byl k této otázce přiveden filozofickým zájmem o to, co je politika a 

nakolik je vázána na instituce státu. Běžně se polemika točí kolem toho, zda EU je svého 

druhu stát, dokonce nějaký superstát třeba, anebo naopak, stát to není, ale jedná se jenom 

o svébytnou mezinárodní organizaci, která se poněkud rozrostla atd. Laššuthův zájem o 

politično však dává těmto úvahám jiný rozměr. Úvaha je to na místě. Kdyby se politika 

vázala na stát, pak těžko o ní mluvit v případě EU. EU totiž po maastrichtské smlouvě zjevně 

získala charakter nadstátního útvaru, nicméně stát to není. Tematizovat tento "mezistupeň" 

z hlediska politična může být ovšem sporné. Existuje v EU vůbec nějaká politická dimenze? 

Co to je za politiku, když stát to není, ani mezinárodní organizace to není, ale je to něco 

třetího, kde politika nemůže mít vnitrostátní podobu, ani se nejedná o souběh zahraniční 

politiky jednotlivých států? Myslím, že nosnost tohoto tématu vyplývá až z argumentace, jež 

má jisté schmittovské jádro. I když totiž EU není stát, ani pouhá mezinárodní organizace, 

přesto je možno i v tomto případě o politické dimenzi uvažovat, protože v současném světě 

již stát nemá monopol na politično. Jak se tato možnost rozvíjí v EU a je to ku prospěchu či 

ke škodě celého projektu? Tato Laššuthova otázka je na místě. 

Téma se autorovi podařilo racionálně strukturovat a přehledně zpracovat. Práce má 

tři hlavní části. V první se autor snaží osvětlit samotnou otázku po političnu, a tak je to 

pojednání docela filozofické. Ve druhé zase hledá odpověď na otázku Co je EU vlastně zač? 

Analyzuje přitom modely evropského vládnutí. Třetí část se výslovně zaměřuje na otázku 

politické dimenze EU. Pojednává o tzv. demokratickém deficitu v EU, ale autorův pohled je 

svébytný v porovnání s jinými diskusemi o demokratickém deficitu. 



Juraj Laššuth v soustavném výkladu daného tématu osvědčil náležité odborné 

znalosti. Dokázal pracovat s odbornými texty různé provenience, počínaje velkými 

filozofickými traktáty, po technicistní analýzy způsobů regulace v rámci EU. Jeho dovednosti 

stylistické je rovněž třeba ocenit. Jeho styl je racionální, výklad srozumitelný a nemám tedy 

žádných zvláštních výhrad věcných ani stylistických. 

V části, kterou lze označit za filozofickou, autor upřesňuje svou elementární otázku. 

Činí tak ve dvou krocích .. Když autor dospěl k jistému, řekněme předběžnému výměru toho, 

co je politika, pustil se do rozboru několika fundamentálních úvah o politice od významných 

teoretiků. Způsob, jakým tuto analýzu provádí, je pozoruhodný a rád bych jej ocenil. Dalo by 

se říci, že autor vede svébytný "hermeneutický rozhovor" mezi několika vybranými filozofy. 

Předností nepochybně je, že může předvést svou učenost a vskutku v docela hojné míře 

osvědčuje svou schopnost porozumět i náročným filozofickým teoriím. Výsledkem však má 

být jakási "shrnující definice" (politická praxe a její znaky). Je ale taková souhrnná definice 

možná? Uvedené shrnutí je spíše takové torzo, než plnohodnotné pojetí politiky, které 

rozvinuté nakonec najdeme až u těch jednotlivých myslitelů. Podle mého názoru cenným 

plodem těchto úvah je spíše docela důkladné poučení o různorodých způsobech tematizace 

politiky, které má vždy společné to, že se neomezuje na ekonomickou teorii, ale politiku staví 

nad ekonomiku. Pochybu ohledně možného použití těchto myšlenek v úvahách o evropské 

integraci vzbuzuje ovšem ta okolnost, že uvedení myslitelé do jednoho uvažují o politice 

v rámci národních států. O inspiraci pro zkoumání politiky v EU by se dalo uvažovat nejspíše 

tak v případě Karla Polanyiho, protože EU se vskutku někdy ospravedlňuje poukazem na 

evropský sociální model, který lze nyní udržet a rozvíjet jenom v celoevropském rámci. 

Myslím, že EU nemá republikánskou aspiraci a sotva ji může dostát (Arendtová). Role vůdců 

je i v EU nezastupitelná, ale nový typ plebiscitního vůdce (Weber) asi také není řešení pro 

politiku v EU. A Schmittovská definice přítele a nepřítele je poznávacím znamením suveréna, 

leč EU znaky suverenity nemá a sotva mít může - způsobilost EU definovat přítele a 

nepřítele je zjevně více než omezená. Nicméně lze poukázat na to, že právě problém 

zahraniční politiky, nebo zahraniční hrozby, případně válečné konflikty se stále zřetelněji 

ukazují v EU jako klíčové téma, kde se bude rozhodovat o tom, zda EU bude schopna dostát 

svým ambicím a překročí úroveň volného trhu a objeví svou politickou dimenzi. V tom smyslu 

bych řekl, že všechny uvedené analýzy politiky, které autor provádí, jsou plodné a mají co 

říci k danému tématu diplomové práce. Představují takový filozofický fundament dalšího 

výkladu. 

Ve druhé části se dozvídáme na základě rozboru základních modelů vládnutí v EU, 

že stát/nestát EU má rysy regulačního státu, ale lze o něm uvažovat také jako o síťovém 

státu. Tyto analýzy jsou velíce poučené a dobře zvládnuté. Poukázal bych na zásadní plus, 

který spatřuji v tom, že většinou se takové úvahy zaměřují na pojem vládnutí (Governance) a 



mluví se pak o víceúrovňovém vládnutí, až se před námi rýsuje celá složitá struktura moci od 

nejvyšších evropských pater k úrovním místním a regionálním. Laššuthova argumentace 

daná tázáním se po političnu také zde nabízí specifický pohled. Nicméně nemyslím si, že 

politično je všeobecně vhodnější pojem k těmto úvahám než víceúrovňové vládnutí, ale 

každopádně je to osvěžující perspektiva. 

Za svým způsobem vyvrcholení práce považuji třetí část, v níž autor velice zdařile 

rekonstruuje debatu o demokratickém deficitu, která proběhla mezi G. Majonem, A. 

Moravcsikem a S. Hixem. Zde by se měla objevit ona dimenze politična v EU. Někoho by 

mohlo překvapit, že do úvah o demokratickém deficitu autor nezapojil myslitele, kteří 

výslovně staví do popředí roli občanské veřejnosti a občanů samotných při řešení tzv. 

demokratického deficitu v EU (např. J. Habermas). Ale myslím, že se nejedná o opomenutí, 

nýbrž o věcný záměr. Juraj Laššuth se zaměřuje na EU a její instituce a zde odhaluje prostor 

politična. Proto se samotní občané v jeho úvahách ke slovu nedostanou. Metodologicky je to 

zdůvodnitelné. Nicméně zdá se, že tím by úvahy o demokratickém deficitu končit nemělo, 

rovněž tázání se po političnu by mělo pokračovat. V závěru totiž autor uvádí, že dimenze 

politična v EU je nepřehlédnutelná a nepominutelná, že však má takovou "zvláštní" podobu. 

Taková je evropská demokracie bez veřejnosti, budiž. Ale proč v úrovni institucí (např. 

parlament) bychom měli mluvit o nějaké obdobě "středověkého národa", jak činí autor? 

Proto, že jsou to reprezentanti evropského lidu, který v těchto institucích není přítomen? Po 

pravdě řečeno, zdá se mi tato úvaha neuspokojivá. 

Souhlasím s Jurajem Laššuthem, že v poslední době dochází k politizaci EU, jakou 

dřívější doby neznaly. Dokladem budiž naše domácí polemiky s euroskeptiky, kdy se EU 

stává docela častým tématem politických střetů. Tímto se ale potvrzuje, že politizace EU 

může probíhat i na národní úrovni a že tato politizace nemusí vést k vytvoření nějakého 

evropského veřejného mínění, ale v rámci národního prostředí může otevřít dimenzi 

evropské politiky, která by už ale byla věcí nejenom evropských politických elit, ale i vlastních 

občanů, kteří jsou schopni myslet evropsky. Což by také mohlo být řešení demokratického 

deficitu EU. 

Považuji diplomovou práci Juraje Laššutha za vynikající rozbor daného tématu a 

oceňuji jeho samostatný intelektuální vklad. Proto navrhuji klasifikovat ji jako práci výbornou. 

Doc. ~ilan Znoj 
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V Praze dne 23. 9. 2008 


