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Autorka si vybrala zajímavé a poměrně rozsáhlé téma, které má vysokou relevanci jak analytickou, 
tak politickou. Její snaha zmapovat a analyzovat postoje Bavorska k otázkám, jež považovalo 
v tématu přijetí ČR do EU za hlavní, dále srovnání těchto postojů s pozicemi německé politiky na 
spolkové úrovni je zatím v české literatuře vzácná. Autorka postavila svou práci na reprezentativní 
literatuře, analýze pečlivě vybraných relevantních dokumentů a řadě informačních zdrojů, týkajících 
české, německé, bavorské a evropské politiky. Pojímá svou práci jako vnitřní případovou studii a téma 
úspěšně rozvíjí prostřednictvím logické struktury. 

V úvodu představuje své téma, zvolenou metodologii, strukturu práce a použité zdroje. Její kritický 
rozbor literatury je poněkud příliš stručný, autorka se mohla vymezit vůči většímu počtu titulů a tak 
ještě lépe zdůraznit význam svého tématu.

První kapitola obsahuje stručný a věcný přehled české a zejména německé politiky po roce 1990. U 
německé politiky správně definuje její hlavní zahraničněpolitické cíle, poukazuje na její zájmy a 
postupné formování nové role Německa ve středoevropském regionu, zejména jeho snahu 
vystupovat jako advokát východních sousedů v jejich vztahu s EU. Zvláště přitom popisuje přístup 
SRN k integraci ČR do EU. 

Kapitola druhá výstižně charakterizuje politiku Bavorska jako spolkové země – jeho 
zahraničněpolitické kompetence a reálný význam obecně, speciálně pak v kontextu EU, kde hraje 
Bavorsko mezi německými spolkovými zeměmi vedle Severního Porýní-Vestfálska nejvýznamnější 
roli. Stručně pak charakterizuje obecné rysy přístupu Bavorska k integraci ČR do EU.  

Hlavní těžiště práce spočívá v kapitole třetí, která se podrobně věnuje jednotlivým vybraným 
aspektům bavorské politiky ve vztahu k integraci ČR do EU. Správně definuje hlavní oblasti, které 
z hlediska Bavorska představovaly politikum a byly předmětem vnitropolitické debaty, někdy i 
polarizace, a formovaly agendu bavorsko-českých vztahů. Největší prostor přitom zaujímají historické 
otázky a jejich řešení, kde autorka správně uvádí zvláštní vnitropolitickou a historickou konstelaci 
(sudetští Němci jako „čtvrtý bavorský kmen“, postavení CSU), obrací pozornost k mezinárodní rovině 
bavorské politiky (půda Evropského parlamentu) a bilaterální rovině (politika vůči ČR, snaha 
ovlivňovat spolkovou vládu atd.). Autorka téma v zásadě zdařile zpracovala do přehledného textu, 
který je velmi informativní a má analytické prvky. Opírá se přitom zejména o vybrané dokumenty. 

Druhé velké téma, které autorka zpracovává, je otázka strukturálních fondů a příhraničních regionů. 
Daří se jí zachytit dynamiku, s jakou se toto téma rozvíjelo i roli, jakou v něm hrála právě bavorská 
politika. Zahrnutím hofského procesu, v české literatuře málo známého, se jí podařilo dodat své 
analýze substantivní prvek, který měl pro bavorskou politiku do značné míry profilový charakter a to i 
v regionálním smyslu. 

Na závěr kapitoly autorka přináší přehled dalších relevantních témat a zejména srovnává postoje 
bavorské a spolkové politiky, správně poukazuje na jejich shody i rozdíly. 

V závěru celé práce autorka shrnuje své poznatky a odpovídá z výzkumné otázky.

Autorka během práce na textu projevovala velkou samostatnost a inovativní přístup, její angažovaný 
zájem jí umožnil zahrnout většinu relevantních otázek a správně je zodpovědět. Práce je dostatečně 
opřena o dokumenty i odbornou literaturu a je psána dobrým jazykem, obsahuje jen málo chyb. 



Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji známkou výborná. 
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