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Práce  Veroniky  Vojtové  se  věnuje  nedávné  události,  která  zásadním  způsobem  ovlivnila 
transatlantické  vztahy  i  bezpečnostní  aspekty  evropského  integračního  procesu.  Rozpory 
ohledně  americké  intervence  v Iráku  se  staly  důležitým mezníkem  i  v americké  zahraniční 
politice  a  přispěly  ke  změně  chování USA  během  druhé  administrativy George W.  Bushe. 
Kontroverze  zasáhly  nejen mezistátní  vztahy,  ale  promítly  se  i  do  vnitropolitických  debat: 
dělicí  linie  nešly  pouze  mezi  USA  a  Evropou  a  napříč  evropskými  spojenci,  ale  i  mezi 
jednotlivými  stranami  a  politickými  tábory  uvnitř  států.  Česká  republika  nebyla  výjimkou: 
irácká  krize  se  pro  ni  stala  důležitým  testem  soudržnosti  zahraničněpolitických  postojů, 
přičemž se ukázalo, že mezi mainstreamovými stranami  (tj. odečteme‐li komunisty)  i  jejich 
konkrétními představiteli panovaly na situaci značně rozporné názory. 
 
Snaha  vysvětlit  tyto  rozpory  teoreticky  podloženým  výzkumem  vycházejícím  z konceptu 
socializace je velmi zajímavým příspěvkem do české odborné debaty. Autorka dokázala jasně 
vysvětlit  svůj  výzkumný  záměr,  úspěšně  se  vypořádala  s jeho  teoretickým  ukotvením  a 
předestřela  přehledný  metodologický  postup.  Koncept  socializačního  procesu  originálně 
operacionalizovala  prostřednictvím  tří  složek  –  systematických  interakcí,  osobních  vztahů 
s představiteli  socializujícího  aktéra  a  stylu  diskurzu.  Výsledkem  je  dobře  strukturovaná, 
kvalitní, sevřená studie s obecně přesvědčivými závěry.  
 
Práci nelze vytknout žádné zásadní opomenutí nebo podstatnou chybu, do určité míry ale na 
ni  lze  vztáhnout  anglické  úsloví,  že  the  devil  lies  in  the  details.  Jde  především  o  otázky 
spojené s operacionalizací ústředního konceptu. U prvního aspektu (systematické interakce) 
je otázkou, zda neměla být systematičnost kontaktů nějakým způsobem dále ověřena: jedna 
věc je absolutní počet uskutečněných kontaktů, něco jiného je jejich relativní poměr (ať už ve 
vztahu  zkoumaných  aktérů  nebo  u  jednoho  aktéra  ve  vztahu  k různým  socializujícím 
entitám).  Otázkou  také  je,  nakolik  lze  osobní  setkávání  chápat  ve  věku  mnohovrstevné 
komunikace jako skutečný základ socializačního procesu (přičemž uznávám, že výzkum např. 
korespondenčního  styku mezi  zkoumanými politiky by patrně byl nad možnosti diplomové 
práce). 
  
Jako  zvláště  ošemetná  se  jeví  druhá  složka  socializačního  procesu  –  osobní  vztahy.  Na 
některých místech práce  (např. poslední odstavec na  s. 23)  je  těžké ubránit  se dojmu,  že 
popisovaná matérie  se  ve  skutečnosti  netýká  kvality,  která  by  šla  nad  rámec  pracovních 
kontaktů. Konečně je, podle mého názoru, sporné, zda je třetí aspekt socializačního procesu 
– tedy styl diskurzu – skutečně jeho součástí, nebo jej lze chápat spíše jako jeho produkt (ve 
smyslu  „jsem  socializován  ve  vztahu  k určitému  aktéru,  ergo  vůči  němu  používám  určitý 
diskurzivní styl“).  
 



Ačkoliv  tedy oceňuji autorčin originální přístup k vymezení socializace, domnívám se, že by 
práce  získala na dodatečné přesvědčivosti,  kdyby byly  tři  její  komponenty  vymezeny  ještě 
přesněji, případně byly důkladněji  testovány  (mimo  jiné  i  vůči  sobě navzájem,  což  se  týká 
zejména prvního a druhého aspektu). Práci by také pomohlo, kdyby byla citovaná vyjádření 
politiků v textu důkladněji datována, už proto, aby čtenář mohl sledovat případný vývoj jejich 
rétoriky  v průběhu  času.  Pomohlo  by  také,  kdyby  se  text  v popisu  výroků  konsistentně 
přidržel  buď  přítomného,  nebo  minulého  času,  jejich  střídání  nemá  zřejmou  logiku  a 
vyvolává dojem chronologického zmatku. 
 
S tím  souvisí  další  poznámka,  která  se  týká  zdrojové  základny  provedeného  výzkumu. 
Diskurzivní analýza mediálního korpusu je nepochybně důležitou součástí podobné práce, ale 
přímo  se  nabízí  otázka,  zda  by  nebylo  vhodné  doplnit  ji  např.  analýzou  vlastních  prací 
(typicky memoárů)  zkoumaných  politiků.  Podobný  výzkum  by mohl  sloužit  jako  kontrolní 
prvek pro závěry týkající se stylu diskurzu jednotlivých politiků. 
 
Autorka obecně pracovala s dostupnými zdroji velmi dovedně,  jen bych chtěl upozornit, že 
z českých prací  týkajících  se  konceptu  socializace elit  vypadla  kniha Ústavu mezinárodních 
vztahů Hledání českých zájmů III (Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost), jejíž součástí je 
velmi inspirativní studie Michala Kořana Visegrádská socializace a její dopad na české zájmy. 
 
K formálním,  jazykovým  a  stylistickým  aspektům  práce  nemám  větších  výhrad,  snad  jen 
chybějících  čárek v souvětích mohlo být méně. Autorce bych doporučil  šetřit  s výrazy  typu 
„nadmíru“ nebo „nebývale“:  jednak  jejich nadužívání nevyhnutelně vede k inflaci významu, 
který nesou, a v některých případech navíc jejich použití nedává smysl (např. když autorka na 
začátku posledního odstavce na s. 25 konstatuje, že Václav Havel navázal „nebývale dobré 
vztahy“  s Billem  Clintonem  poté,  co  jasně  vylíčila,  že  podobně  kvalitní  vztahy  udržoval  už 
s jeho předchůdcem).  
 
Kritický  tón  předchozích  odstavců  by  neměl  zakrýt  fakt,  že  posuzovaná  práce  je,  jak  bylo 
řečeno, velmi kvalitní. Naopak,  fakt, že  text  inspiruje připomínky uvedeného  typu,  je spíše 
dokladem  jeho kvalit – každý  řádně provedený výzkum nevyhnutelně vyvolává více otázek, 
než kolik  jich umí zodpovědět. Práci proto  jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji  ji 
hodnotit jako výbornou. 
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