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Autorka předložila k obhajobě bakalářskou pracI, Jez svým rozsahem, kvalitou 
metodologického přístupu a objemem využitých primárních i sekundárních zdrojů vysoce 
překračuje požadavky na bakalářskou práci. Kolegyně Ryjáčková tak v práci zúročila plody 
vysoce zodpovědného přístupu, který projevovala v průběhu celého bakalářského studia. 
Předložená bakalářská práce analyzuje fenomén tzv. euroskepticismu, jež zasazuje do 
kontextu vývoje programaticky a praktické politiky Občanské demokratické strany. Záměrem 
autorky je pak ukázat, jak se politika vůči EU projevuje ve vnitrostranické organizaci ODS. 
První kapitola představuje analýzu pojmu euroskepticismus. Autorka podrobně osvětluje 
původ tohoto pojmu v odborné literatuře, a ukazuje vnitřní rozpory, které se v tomto pojmu 
objevují. Dále podrobně analyzuje vývoj postojů ODS a jejích hlavních představitelů vůči 
Evropské unii. Ač se to běžnému pozorovateli nemusí dnes tak zdát, autorka ukazuje, že míra 
kritičnosti ODS vůči EU postupně klesá od okamžiku, kdy funkci stranického předsedy 
opustil Václav Klaus. 
Druhá kapitola představuje studii o pronikání fenoménu EU do stranické struktury. Zejména 
zde jde autorce o to ukázat, jakým způsobem si ODS buduje personální zázemí své evropské 
politiky. Ukazuje např. proměny vlivu různých s ODS spřízených think-tanků na evropskou 
politiku strany pod po skončení předsednictví V. Klause - zatímco za Klause evropskou 
politiku ODS výrazně ovlivňovala úzká spolupráce s Centrem pro ekonomiku a politiku, tato 
úzká spolupráce se stranou již za předsedy Topolánka nepokračuje a ODS si tak postupně 
utváří svou vlastní, "originální" evropskou politiku. 
Ve třetí kapitole je pak hlavní pozornost věnována proměnám organizační struktury ODS 
v závislosti na začleňování ČR do EU. Autorka ukazuje, jak byla do vedoucích orgánů ODS 
zakomponována role europoslanců. Autorka mj. ukazuje, že vliv europoslanců na vnitřní 
politiku strany je relativně velmi nízký, čemuž odpovídá i celkem nízký zájem vedení strany o 
jejich aktivity. Autorka také analyzuje roli, již v utváření evropské politiky ODS hrají se 
stranou spřízněné organizace, jako je CEP, Mladí konzervativci či vzdělávací instituce 
CEVRO. 
Čtvrtá kapitola je pak analýzou ideologické reflexe členství v EU. Autorka ukazuje, že 
formování evropské politiky je v ODS od počátku záležitostí několika málo jedinců, a z nich 
pak především předsedy strany. Lenka Ryjáčková pak na konkrétních příkladech ukazuje, jak 
se v ODS zformoval euroskeptici postoj - zde zmiňuje především diskuse související 
s projednáváním evropské ústavní smlouvy a posléze Lisabonské smlouvy. Velmi zajímavou 
částí je pak především analýza vztahů členské základny ODS vůči evropské politice strany. 
Ta podle autorky rozhodně není v evropských tématech tak polarizována, jako stranické 
špičky. 

V závěru pak autorka shrnuje hlavní poznatky své práce. Ukazuje, že zatím nejsilnější štěpení 
v evropské otázce zažila ODS na svém posledním kongresu v roce 2008, a následný vývoj 
vztahu strany k Lisabonské smlouvě. 
Práci kolegyně Ryjáčkové je nutno ocenit jako ukázku vysoce profesionálního přístupu 
autorky k danému tématu. Autorka nejenže provedla důkladnou rešerši vnitrostranických 



dokumentů či mediálních vystoupení politiků ODS k evropské problematice, ale prokázala 
také schopnost aplikovat načerpané teoretické poznatky (viz značné množství zpracované 
odborné zahraniční literatury k problematice teorie strana stranických systémů) při analýze 
konkrétních politických jevů. 

Práci proto rád doporučuji k bakalářské zkoušce a navrhuji známku: výborně /? //' 

V Praze, dne 19.6. 2009 ...... ~.(..~ .. ~ ...... . (j PhDr. Ján Bureš, Ph.D. 


