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Vývoj Sárska v prvním desetiletí po druhé světové válce nelze určitě označit za téma, jež 

by bylo málo probádané. Josef Havlík však ve své diplomové práci oprávněně vychází ze 

skutečnosti, že v dosavadních studiích jasně převažuje německá, popř. sárská perspektiva, a 

tudíž se zaměřuje na postoj, který v sárské otázce zastávala Francie. Autor se přitom 

soustřeďuje na analýzu role francouzské administrativy – jak v Paříži, tak v Saarbrückenu – a 

odhalení příčin toho, proč francouzské snahy o připojení Sárska nakonec ztroskotaly. 

Zájem německých historiků o sárskou otázku, který je patrný zejména od devadesátých let 

20. století, umožnil J. Havlíkovi vypustit archivní výzkum a pracovat s veřejně dostupnými 

prameny. Ty jsou k dispozici buď v tištěné formě (zejména interní materiály pařížských 

ministerstev a vysokého komisariátu v Saarbrückenu) nebo v elektronické podobě (např. 

oficiální francouzsko-sárské dohody). Důležitý zdroj informací představovala rovněž 

literatura pocházející převážně od německých autorů. Její důkladnou analýzu, doplněnou 

základní typologií předložil J. Havlík v úvodní části práce (kap. I). Ve snaze o lepší 

přehlednost bych pouze doporučila, aby kompletní bibliografické údaje citovaných publikací 

byly připojeny v poznámce pod čarou, nikoli až v závěrečném seznamu literatury. 

Vlastní text práce je strukturován chronologicky do tří kapitol, které jsou dále členěny 

zčásti tematicky (kap. II a III), zčásti chronologicky (kap. IV). Jako hlavní časové mezníky 

byly zvoleny podzim 1947, kdy vznikla hospodářské unie mezi Francií a Sárskem, a jaro 

1950, kdy byla poprvé revidována francouzská politika v Sársku. Použitá periodizace i volba 

závěrečného roku 1955 jsou autorem dostatečně zdůvodněny, byť nelze pominout, že kap. IV 

je značně obsáhlá a místy až příliš faktografická. Naopak čtenářsky velmi vstřícná jsou 

dvoustránková shrnutí, uzavírající každou ze tří period, která vedle výstižné sumarizace 

předchozího vývoje nabízejí také jeho zhodnocení.  

Závěr přináší hned v úvodním odstavci jasné vyjádření k výchozí tezi, resp. její upřesnění 

v tom smyslu, že příčinou francouzského neúspěchu v Sársku byla nejen vnitřní slabost 

Francie, ale i absence jasné koncepce, jak v Sársku postupovat, dále důraz na jiné vládní 

priority a konečně existence Spolkové republiky, která začala v padesátých letech 

představovat hospodářsky atraktivní alternativu k těsným vazbám na Francii. Nicméně potíž 

spočívá v tom, jak je koncipována další část závěru. Má podobu celkového shrnutí, bohužel 

však nepřináší explicitní odpovědi na další otázky, které byly vzneseny v úvodu (s. 10). J. 

Havlík nabízí tyto odpovědi v závěru jen nepřímo nebo je nechává ukryté v dílčích shrnutích. 

Během obhajoby by se proto měl vyjádřit alespoň k tomu, kterých cílů francouzské politiky v 

Sársku se podařilo dosáhnout a jaká role připadala Sársku v tehdejších francouzsko-

německých vztazích. 



V závěru bych také očekávala, že autor souhrnně charakterizuje, do jaké míry bylo Sársko 

ve vztahu k Francii autonomní, a zrekapituluje, jak se tento vztah postupně měnil, zejména po 

přijetí bilaterálních dohod v březnu 1950 a květnu 1953. Text  ve stávající podobě nabízí 

místy rozporuplné odpovědi: např. na s. 54 je uvedeno, že se Sársko „těšilo mimořádné 

autonomii“, zatímco na s. 49 stojí, že „ve skutečnosti [...] byla autonomie saarbrückenské 

vlády a úřednického aparátu značně omezená“. 

Poslední výtka se týká závěrečné úpravy celé práce – konkrétně faktu, že text neprošel 

jako celek finálním kontrolním čtením. Naznačují to občasné chyby z nepozornosti (např. s. 

12, 13, 15, 22, 29 nebo střídání výrazu „francouzsko-německý“ a „německo-francouzský“), 

přepisy ve faktografii (např. „Wiedervereinigung“ neznamená „znovupřipojení“ – s. 14, 

hlasování o sárském statutu proběhlo 23. října, nikoli 23. září 1955 – s. 76, „Europarat“ není 

„Evropská rada“ – s. 81) nebo ne zcela důsledné použití citačního vzoru v poznámkách pod 

čarou (např. s. 73, 75).  

 

Celkově na textu Josefa Havlíka oceňuji, že se nespokojil s předložením málo známé 

faktografie, ale podrobně se věnoval i jejímu zhodnocení. Vzhledem k uvedeným 

připomínkám však hodnotím předloženou diplomovou práci stupněm velmi dobře. 
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