
Posudek vedoucího na diplomovou práci Zuzany 
Balcerové "Východní partnerství - Střet zájmů a identit" 

Uvážíme-li, že Východní partnerství bylo vyhlášeno 
v průběhu českého předsednictví na jaře 2009, musíme 
konstatovat, že Zuzana Balcerová si vybrala nanejvýš aktuální 
téma. Vzlétá-li pověstná hegelovská sova za soumraku, tedy 
ve chvíli, kdy je dílo dne dokonáno, a je možné je zkoumat 
s výhodou znalosti jeho výsledku, pak Balcerová zkoumá 
právě probíhající dění se zrakem namířeným do otevřené 

budoucnosti. Problematika Východního partnerství navíc leží 
na soutoku mnoha obecnějších otázek, které se týkají nejen 
povahy EU a její "zahraniční politiky" či divergentních zájmů 
členských států a jejich skupin, ale také povahy 
postsovětského prostoru a směřování států, které se v něm 
ocitly - včetně šestice států, kterých se týká Východní 
partnerství. 

Balcerová se rozhodla tento nepřehledný a 
mnohovrstevnatý materiál sepnout prostřednictvím klasického 
schématu absolutních a relativních zisků, které bylo 
vypracováno na poli foreign policy analysis v rámci diskuse 
mezi neorealisty a neoliberály. Z tohoto teoretického rámce 
vytáhla tři teze, které podle mého názoru přesvědčivě doložila 
- absolutní zisky Východního partnerství jsou natolik malé, že 
zřejmě nestačí ke zdůvodnění této politiky; daleko 
pravděpodobnějším motivem tedy je ambice EU (respektive 
protagonistů této politiky) získat relativní zisky tváří v tvář 
svému hlavnímu geopolitickému protihráči ve 
východoevropském prostoru, jímž je Rusko, což ovšem může 
vést k jeho odvetě, a tak k ohrožení i zamýšlených relativních 
zisků; vzhledem k možným nákladům takové odvety pro 
Rusko však není pravděpodobné, že by k němu (vyjma 
rétorických gest) přistoupilo. Implicitním závěrem Balcerové 



je, že Východní partnerství nepřinese ani výrazně pozitivní ani 
výrazně negativní důsledky. Ačkoliv se zdá být tento závěr 
triviální, ve skutečnosti v sobě nese potenciálně podvratný 
náboj: lze tedy všechna velká slova především polských a 
českých představitelů, kteří tuto iniciativu prosazovali, 
považovat za "mnoho povyku pro nic"? 

Vedle naznačené červené nitě práce v ní čtenář najde 
řadu pozoruhodných analýz výše zmíněných obecnějších 

otázek. Osobně jsem nejvíce ocenil především náčrt srovnání 
se středomořskou politikou sousedství prosazovanou jižními 
státy EU a analýzu soupeřivého vztahu těchto dvou politik, ale 
také analýzu nevstřícného vztahu k Východnímu partnerství ze 
strany dřívějšího hlavního protagonisty východoevropských 
politik EU Německa. 

Práci se - zřejmě v důsledku spěchu při dokončování -
nevyhnuly některé dílčí formální nedostatky, především ve 
stylistice. Vzhledem k odvaze vstoupit analyticky do ještě 

neuzavřeného toku přítomného dění i schopnosti podívat se na 
něj bez obvyklého ideologického nánosu navrhuji ohodnotit 
tuto práci navzdory dílčím nedokonalostem jako výbornou. 

Prof. Pavel Barša 
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