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Bakalářská práce Lenky Ryjáčkové je na první pohled výborně napsaným a zpracovaným 

textem. Její autorka si nejprve důkladně vymezuje problém, zasazuje ho do teoretického 

kontextu, zpracuje zjevně všechnu (bez nadsázky) dostupnou relevantní literaturu a provede 

vlastní výzkum všech podstatných pramenů, doplněný o 8 rozhovorů se stranickými aktéry, 

mezi nimiž nechybí ti, pro něž se zkoumaný problém stal důležitým nástrojem stranické 

aktivity a specifické vnitropartajní identifikace (Fajmon, Schwippel či Kubera). Už jenom 

výběr z dotazovaných ukazuje, že autorka prokázala nejenom velký zájem o problematiku, ale 

také patrně sebeovládání a schopnosti hodné speciální pedagožky. 

Tématem práce je vztah ODS k euroskepticismu. Jak autorka ukazuje, velkou otázkou je už 

sama existence něčeho tak nejasně a dle kontextu různě chápaného, jako je onen postoj 

k evropské integraci pro nějž se vžil pojem euroskepticismus. Lenka Ryjáčková ukazuje, že 

jak do politiky, tak do politologie, se dostal vlastně z mediální sféry. Dodejme k tomu jenom 

naše podezření, že ona zvýšená pozornost, jíž tomuto (prý) fenoménu začala politologie 

věnovat od konce 90.let, může být vyvolána i jeho určitou módností, doplněnou o celkem 

solidní grantové prostředky (EU toto ráda zaplatí), jež se na jeho výzkum daly sehnat. 

Poté, co autorka provede čtenáře spletí definic tohoto pojmu, tak se zaměří na problematiku 

vnitřního fungování politických stran. Zde velmi zasvěceně pracuje s Panebiancovo klasickou 

(u nás možná i proto neznámou a málo používanou) studií o organizaci politických stran. A 

dokáže přímo v jedné kapitole aplikovat zmíněný rámcový teoretický aparát na zkoumanou 

stranu, totiž ODS. Odtud se pak dostává k vnitřní debatě občanských demokratů, avšak ani při 

její velmi zasvěcené, podrobné a studiem velké řady dokumentů podložené analýze nezůstává 

u čistého empirismu, ale konfrontuje tyto své poznatky s dostupnou literaturou na téma strany, 



frakce a fungování organizací. Ryjáčková se nespoléhá - na rozdíl od průměrných českých 

studentů - na brněnskou politologii, ale pracuje s takovými autory jako Rose či Keller. 

Celá práce je podložena velkým množstvím literatury. L.Ryjáčková prokazuje suverénní 

znalost současné debaty na dané téma a lze bez obav napsat, že v ČR není momentálně nikdo, 

kdo by v rámci politické vědy mělo ní takový přehled. Také její studium publikovaných 

stranických dokumentů je udivující. Pročíst takové množství stranických prohlášení a 

podkladů (a uvědomme si: mluvíme o ODS ajejím vztahu k EU!) vyžaduje zjevně obrovskou 

trpělivost a badatelskou zodpovědnost. Míru badatelské samostatnosti pak ukazuje třeba již 

jen autorkou vypracovaný graf, znázorňující míru euroskepticismu v ODS od roku 1993 

(s.19). 

Sám závěr práce je jenom logickým vyústěním takto důkladného a promyšleného studia. 

Ryjáčková ukazuje problematičnost obecných definic euroskepticismu, s nimiž pracuje 

komparativní politologie. Rozděluje vývoj postoje ODS k EU do několika fází, kdy počátkem 

90 .let byla strana v pohledu na EU v zásadě optimistická, aby po rozpadu na konci 90. let a 

odchodu z vlády přešla mezi lety 1999-2002 na výrazně kritické pozice, jež se v zásadě 

udržely až do roku 2006, kdy vstoupila opět do vlády. A autorka je schopna tyto proměny 

zasadit jak do kontextu změn ve stranickém systému ČR (třeba příklon ČSSD k evropské 

integraci), tak k prohlubování procesu institucionalizace EU. Ryjáčkové se tak v zásadě 

povedlo vyčerpat téma, a to doslova, když ukazuje, že onen euroskepticismus není v podstatě 

nějak pevněji uchopitelným a definovatelným pojmem a že i v případě ODS jde o téma spíše 

druhořadé, jež nabývá významu hlavně v období, kdy strana nenese vládní odpovědnost. 

Podstatným se jeví jenom některým vnitrostranickým frakcím, ale i ty se formují primárně 

kolem jiných tématických a personálních rozporů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že kolegyně Ryjáčková napsala mimořádnou práci na téma, jež by 

si zasloužilo klidně méně pozornosti. O to více je nutné ocenit její přístup, který z bakalářské 

práce dělá vlastně práci diplomovou, a prostudovanou literaturu a dokumenty, jež by slušely 

klidně i práci doktorské. 

Navrhuji známku výborně! 

Radek Buben 


