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Posudek na bakalářskou  práci Kristiny Pavelkové New Labour a její 

angažmá v bezpečnostní politice EU. Srovnání prvního a druhého volebního 

období Tonyho Blaira 

 

 

 

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku vztahu Velké Británie k Evropské Unii, což 

dokumentovala na problematice bezpečnostní politiky. Časově se autorky vymezila na období 

první a druhé vlády T.Blaira, tedy na léta 1997 – 2005. Za úkol si stanovila „zmapovat změnu 

přístupu New Labour v bezpečnostní politice Evropské Unie“ (str.4).  Autorka zde používá 

pojmy „proevropský“ příklon. 

Autorka neuvádí teoretické ukotvení své práce, v metodologii se chce držet „v duchu 

empiricko-analytických tradic.“ (str.5) a navrhuje kvalitativní analýzu dokumentů a 

sekundární literatury.  

 

V hodnocení pramenů a literatury by měla autorka odlišit, kdy se jedná o text čistě odborný či 

již politický s jistým ideologickým nábojem (práce Rogera Liddla). Za cenné považuji využití 

Blairových pamětí, ovšem jejich kritické hodnocení je rovněž nezbytné.  

Autorka sice uvedla teoretické zázemí pojmu bezpečnostní politiky, ne však své práce. 

 

Shrnutí první části práce je povšechné. Může autorka vysvětlit větu: „Vnímání mezinárodní 

bezpečnosti se po útocích jedenáctého září nadobro změnilo.“? 

Druhá část práce se zabývá lety 2001-2005 a je postavena především na „speciálním 

partnerství“ mezi Velkou Británií a USA. 

 

Práce si vytkla za cíl přispět do debaty o bezpečnostní politice Veliké Británie během první a 

druhé vlády T. Blaira, téma je velice široké a hojně diskutované, na nepříliš velké ploše se 

autorka s použitím části sekundární a s výběrově vybraných primárních pramenů snažila 
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dokázat, že v prvním volebním období se snažil T. Blair EU vést, v druhém volebním období 

se cele zaměřil na americkou vazbu. Teoreticky ani metodologicky práce usazena není.  

  

Kromě sekundární literatury přináší autorka i několik primárních zdrojů, které práci jistě 

obohatily. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

Doporučuji ohodnocení velmi dobře dle obhajoby. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6.6.2011 
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