
Posudek magisterské práce: 

Josef Havlík, Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955, NRS IMS 2011, 86 str. 

Důkladně rešeršovaná, na německé, francouzské, britské a americké literatuře, 

dobové legislativě, zveřejněných pramenech francouzské i německé provenience a na 

memoárech klíčových aktérů postavená práce je dalším potěšitelným plodem kooperace naší 

katedry s německými partnery. Podnět přišel při Havlíkově ročním pobytu na universitě ve 

Freiburgu in Breisgau a byl rozvinut pod vedením dr. Lucie Filipové, od níž jsem práci 

převzal až ve finále po jejím odchodu na mateřskou dovolenou.  

Autor práci rozdělil na úvod s vymezením tématu, určením tezí, cílů a klíčových 

otázek práce, s příkladně kritickou diskusí literatury a nastíněním stavu bádání o 

problematice. Prvá z meritorních kapitol (č. II.) obzírá dobu okupace a hospodářského 

připojení Sárska k Francii (1945-47), seznamuje čtenáře s hlavními aktéry, s koncepty 

francouzské politiky, s její vnitřní protikladností a neujasněností – v době, kdy tak zoufale 

potřebovala sárské uhlí a přece nebyla schopna tento potenciál skutečně otevřít. Druhá (č. 

III) kapitola je věnována počátkům sárské autonomie do r. 1949, tedy po přijetí sárské ústavy 

a v době, kdy francouzská administrativa ukázala neschopnost převést tuto autonomii do 

živé praxe. Poslední kapitola ukazuje období pokusu o europeisaci Sárska, odcizení Sárska 

Francii a nakonec plebiscit, odmítající Sárský statut. Po rozumně formulovaném závěru 

přichází seznam pramenů a literatury i anglické shrnutí. Hodila by se mapová příloha... 

Význam a sílu práce vidím v kritičnosti a nepopisnosti Havlíkova přístupu. Téma pro 

něj nebylo – s ohledem na vnitřní rozporuplnost a vyhroceně protikladné soudy literatury i 

dobové politické reflexe – snadné. Nakonec ho dokázal uchopit právě v tom, co je dnes 

aktuální: podařilo se mu vykreslit velmi komplikovaný proces utváření a nakonec de facto 

debaklu francouzské politiky (a také rozporuplnost vnitřní francouzské i bilaterální, 

německo-francouzské politiky). Po nesnadných mezifázích dokázal předložit excelentní 

studii z „nových politických dějin“- aniž to tak explicitně deklaroval a zároveň prakticky 

ukázal, že pro takové téma je to jediná možná cesta k úspěšné interpretaci.  

Jistě bych při troše zlé vůle asi mohl najít drobné prohřešky, nevím ale, proč bych to 

dělal. Při obhajobě by se Havlík měl soustředit na vysvětlení motivů francouzského zájmu o 

Sársko: uhlí nebo prestiž?, francouzská potřeba Sárska nebo jeho finální „vyšachování“ 

francouzskou regionální i uhelnou konkurencí? A byla francouzská politika poválečné doby 

spíše systémově nekompetentní nebo byla tak silně vnitřně blokována politickými boji a 

konkurencemi? Autor studii upraví pro tisk a tím ji doladí. Dokážu si dokonce představit, že 

ji – kupříkladu vložením reflexe dobového sárského, francouzského a německého tisku – 

rozšíří v práci rigorosní.  

Práci klasifikuji jako výbornou a věřím, že ji – vždy poněkud nesmělý - autor tak 

dokáže i obhájit. 
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