
Posudek oponenta na diplomovou práci Zuzany Balcerové Východní partnerství - střet 

zájmů a identit 

Kolegyně Balcerová se ujala úkolu právě tak nelehkého, jako zajímavého a aktuálního. 
Východní partnerství Evropské unie je tématem, které teprve získává pevnější obrysy, autorka 
jej sleduje takříkajíc "ve stavu zrodu". Práce však není ambiciózní jen proto - tři hypotézy 
formulované na základě odlišení relativních a absolutních zisků (v návaznosti na inspirativní 
neorealisticko-neoliberální spor rozebraný v teoretické kapitole) vedou autorku ke zpracování 
velmi rozsáhlé materie. Kdo chce analyzovat Východní partnerství EU, musí totiž analyzovat 
nejen šest států, jichž se toto partnerství týká. Sama Evropská unie není v tomto případě 
jednotný aktér a je nutno sestoupit - přinejmenším - na úroveň jednotlivých členských států. 
Zároveň je nutné sledovat aktéra, který je v tomto směru významnou až určující silou 
v diskutovaných státech a vůči kterému Východní partnerství usiluje o získání relativních 
zisků - tedy pochopitelně Ruskou federaci. 

Práce, která sleduje tolik témat, nemůže být bezchybná - při její náročnosti je spíše 
s podivem, že se autorce podařilo dosáhnout vůči materii tolika "relativních zisků", kolik jich 
práce má. Práce je zarámována smysluplnou, související a hlavně dobře zvládnutou teorií, 
kterou autorka smysluplně zapojila do formulace hypotéz. Logické sledování těchto hypotéz 
autorku dovedlo k závěrům, které jsou dobře vyargumentované a zároveň inovativní. Autorka 
se nenechala strhnout ani do jedné z pastí běžných v diskusi o Východním partnerství -
nezveličuje jeho význam, ani jej nedémonizuje kvůli hrozbě ruské odvety, o níž konstatuje, že 
by pro Rusko byla patrně obdobně nákladná jako pro evropské státy (s. 13 a 69). Zároveň je 
její práce empiricky bohatá, autorčiny závěry jsou bohatě doložené fakty především z oblasti 
ekonomické situace diskutovaných států. 

Pokud jde o negativa práce, lze říct, že souvisejí s pozitivy. Široký závěr nutně vede k méně 
důkladnému pokrytí. To, co se neprojeví v ekonomice, kde může autorka přesvědčivě 
argumentovat daty a čísly Ca zohlednit ostatně i svou vlastní zkušenost z exekutivy), platí dle 
názoru oponenta plně u druhé části podnázvu práce, tedy u identit. S jen minimální mírou 
zjednodušení lze říct, že pro autorku práce se identita v podstatě rovná zkomprimovaná 
nedávná historie. Tímto způsobem vytváří i tam, kde si na diskusi identit vybere dostatek 
prostoru (jako v případě Polska, s. 31-33) spíše shrnutí stereotypů než kritickou analýzu 
identity. S tím, jakou používá autorka literaturu, ostatně k ničemu jinému než ke vcelku 
povšechným závěrům dojít nemůže - např. v případě kapitoly o Polsku jsou jejími hlavními 
zdroji práce Nálevky a Wandycze dostupné v češtině, věnované v prvním případě dějinám 
Evropy obecně, v druhém případě dějinám střední Evropy. Jak už zaznělo výše, autorka při 
rozsahu svého tématu patrně nemohla postupovat příliš odlišně - vždyť o problematice 
identity jedné každé z oněch diskutovaných zemí by bylo možné napsat samostatnou studii o 
rozsahu přinejmenším diplomové práce. 

Pro strukturu práce by rovněž byla vhodná silnější operacionalizace hypotéz, která by autorce 
jasněji určila kritéria, která má v pasážích věnovaných jednotlivým státům diskutovat. Dále 
platí, že jakkoli autorka práce diferencuje a je schopna kritického přístupu, respektive odstupu 
vůči EU, často internalizuje její optiku a za zdánlivě neutrálními formulacemi lze cítit silné 
hodnotové podbarvení. Příkladem může být věta: "EU nabízí zemím více svobody a možnosti 
k růstu, Rusko zase jistější zisky." (s. 51). Zůstává otázkou, k jaké představě o svobodě tato 
věta poukazuje a zda z hlediska elit, ale i společností (nebo jejich významných částí) není 
ruský model více odpovídající jejich preferencím a tedy v mnohém více korespondující 
s jejich vlastní představou o jejich svobodě než směřování k liberálnědemokratickému a 



volnotržnímu modelu, s nímž je spojeno partnerství s EU. Je ovšem pravda, že kdyby měla 
práce reflektovat vlastní normativní východiska, přetížilo by to její již tak až příliš velký 
záběr. 

Práce je místy poznamenána stylistickými chybami nebo překlepy. Autorka také (ani 
v poznámkách pod čarou, ani pak v závěrečném seznamu literatury) nerozepisuje některé 
internetové odkazy (jako kdyby články na nich neměly autora nebo název) a uvádí pouze 
URL, což je v rozporu s patrně všemi pravidly citování. 

Komu se v diplomové práci podaří přijít s alespoň relativně originálním závěrem? Kolegyni 
Ba1cerové se to podařilo. To by byl nesporně motiv hodnotit její práci stupněm výborně, 
stejně jako další shora uvedené přednosti. Vzhledem k problematickému a dle názoru 
oponenta neudržitelně povrchnímu chápání konceptu identity jsem ovšem nucen navrhnout 
známku velmi dobře. 


