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Předložená bakalářské práce se věnuje tématu, které bývá zpravidla zahrnuto do 

širšího tematického rejstříku česko-německých vztahů, a v některých segmentech již bylo 

poměrně detailně zpracováno (např. problematika tzv. Benešových dekretů na půdě EP, vliv 

tzv. sudetoněmecké lobby na bavorskou a celoněmeckou politiku atd.). Š. Těžká ovšem toto 

téma zpracovává soustavněji, v pevnějším komparativním rámci bavorské a spolkové 

evropské politiky a v delším časovém období. Metodologické ukotvení práce je spíše vágní, 

pomineme-li „obligatorní“ zmínku v úvodu, že se jedná (má jednat) o „vnitřní případovou 

studii“. První dvě kapitoly se věnují základním rysům německé evropské politiky se zvláštním 

zřetelem k rozšíření EU (a zde mohla bezpečně navázat na kvalitní publikovanou disertaci 

Martina Jeřábka k tomuto tématu) a specifickým, dlouhodobě uplatňovaným akcentům 

evropské politiky bavorské, přičemž nepomíjí její institucionální rovinu, ústavní zakotvení 

v rámci Spolku atd. Jádrem práce je třetí, analytická kapitola, v níž identifikovala hlavní 

problematické oblasti ve vztahu k ČR (z pohledu Bavorska) a způsob, jak je chtělo Bavorsko 

– v souvislosti s procesem východního rozšíření – právními, politickými i ekonomickými 

prostředky stabilizovat a prosazovat přitom i své vlastní zájmy. 

Pro svoji práci použila poměrně reprezentativní soubor primárních pramenů a 

literatury, přičemž jejich klasifikace a soupis na s. 49-59 je poněkud chaotický a svědčí 

především o nedostatcích v proseminární přípravě (dokládá to již i označení celého komplexu 

pramenů, literatury a internetových zdrojů jako použitou literaturu, o problematičnosti dalšího 

vnitřního členění ani nemluvě). Autorčina zjištění nejsou nijak převratná: konstatuje dvojí 

optiku a význam faktoru minulosti pro česko-bavorskou a česko-(celo)německou relaci, 

podrobněji popisuje jistou ritualizaci v překonávání tohoto rozporu atd. – a nedostatečnou 

schopnost politické Prahy diference mezi Mnichovem a Berlínem přesněji vnímat.

V ekonomické oblasti pak podrobněji popisuje bavorskou politiku v oblasti přípravy 

strukturálně slabých východních příhraničních regionů (ve srovnání s ostatními regiony jinak 

bohatého Bavorska) na okamžik vstupu ČR a dalších kandidátských zemí do EU, a to zejména 

s ohledem na nutnost redefinice dosavadního čerpání ze strukturních fondů EU, kdy i chudší 

bavorské regiony „spadly“ z nejštědřeji dotované skupiny Cíle 1 do skupiny Cíle 2. Autorka 

mj. dokládá, že lpění bavorské politiky na prosazení a zachování nejdelších možných 

přechodných období (pro volný pohyb pracovníků a poskytování některých služeb) 

nevycházelo nutně jen z oportunních politických kalkulací (či čirého populismu), jak se to 

někdy jevilo českým komentátorům, ale i z některých dlouhodoběji založených a na první 

pohled racionálních analýz, které byly např. – z pohledu příhraničních regionů –

zformulovány v katalogu 20 bodů z Hofu (1998, viz s. 36-37). Autorka též konstatuje, že se 

obecně postoje Bavorska a Spolku v klíčových ekonomických oblastech příliš nelišily, 

jakkoliv opoziční bavorská CSU v době rudo-zelených vlád v Berlíně (1998-2005) měla 

tendenci obviňovat spolkovou vládu ze zanedbávání oprávněných bavorských zájmů.



Cílů své práce samozřejmě autorka mohla dosáhnout jen částečně: „analyzovat 

všechny aspekty ovlivňující postoj Bavorska k přijetí ČR“ do EU na ploše bakalářské práce 

ani nelze. V textu je ovšem řada nepřesností a zjednodušení, na které upozorňuji vesměs in 

margine příslušného exempláře práce, jako příklady zde lze uvést: vlastní přístupová jednání 

ČR-EU nezačala koncem roku 1999 (s. 13), nýbrž již v 2. polovině r. 1998 (za rakouského 

předsednictví), Visegrádskou skupinu nelze označit „alianci čtyř států střední Evropy“ (k 

alianci toto uskupení mělo a má dost daleko, viz s. 16), zemští ministerští předsedové 

nemohou nikdy z protokolárních důvodů konat „státní návštěvy“ (s. 20, ty ostatně mohou 

konat jen hlavy států), Wolfgang Schäuble není politikem CSU, ale CDU (s. 24 pozn. 67) a už 

vůbec ne „politický představitel Bavorska“. Autorka před odevzdáním navíc věnovala malou 

pozornost celkové revizi textu a poznámkovému aparátu, některé odkazy na literaturu jsou 

neúplné či špatně vročeny (např. s. 18, poznámka 26 et passim – zde zmiňovaná knížka 

nevyšla v r. 2004, nýbrž o šest let dříve, etc.).

Bakalářskou práci Š. Těžké doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm 

„velmi dobře“ (2). 
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