
 1 

Posudek na bakalářskou práci Pavla Vaculíka 
 

Klausovy vlády a rozkol české zahraniční politiky ve vztahu k integraci do evropských 
struktur 

 
 

 
Pavel Vaculík se ve své bakalářské práci zabývá pohledem na evropskou integraci u 
klíčových tvůrců zahraniční politiky České republiky v první polovině devadesátých let. 
Zkoumá, jak Evropskou unii chápali tehdejší prezident V. Havel, premiér V. Klaus, ministr 
zahraniční J. Zieleniec a politici ODA. Dochází k závěru, že česká zahraniční politika byla 
ovlivněna různými postoji k evropské integraci obecně a k české transformaci a přibližování 
k EU zvláště. 
 
Práce je logicky strukturovaná do tří základních kapitol – konceptuálního uvedení, deskripce 
postojů jednotlivých aktérů a analýzy. Po formální stránce je v pořádku. Zasloužila by si 
nicméně lepší korekturu a odstranění rušivých novotvarů typu „zděšující scénáře“ (s. 32) a 
nesprávného přivlastňování jeho v. svůj (např. s. 25). 
 
Na práci je třeba ocenit zejména práci s rozsáhlým pramenným materiálem a pokus o vlastní, 
teoreticky ukotvenou analýzu. Autorovo využití konceptu politické arény by si zasloužilo 
trošku vypilovat – působí v této podobě spíše jako dodatek k práci, než jako její integrální 
část. Nicméně i v této podobě se jedná o pokus sympatický a získané zkušenosti budou pro 
autorovy budoucí práce jistě prospěšné. 
 
Některé závěry v práci uvedené nejsou zcela průkazné či jasně formulované. Není například 
zcela zřejmé autorovo tvrzení, že teze o ztrátě suverenity národního státu V. Klause je 
dokladem vnitropolitických rozkolů mezi V. Klausem a V. Havlem (s. 33-34). Stejně tak se 
autor podle mého názoru dostatečně nezabývá osobními ambicemi jednotlivých aktérů, aby 
ho to opravňovalo k tvrzení, že právě ty ovlivnily jejich zahraničně-politické názory (s. 41).  
 
Během obhajoby by mohl autor odpovědět na následující otázky: 
 

1. Jak by bylo možné vysvětlit názorový posun J. Zielence po roce 1995? 
2. Jakým způsobem se debata o Evropské unii vyvinula od zkoumaného období? Shoduje 

se v něčem s debatou let 92-97? 
 
I přes určité dílčí nedostatky doporučuji hodnotit práci stupněm výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 5. června 2011     Tomáš Weiss, Ph.D. 
        weiss@fsv.cuni.cz 
 
 
 
 


