
Oponentský posudek na bakalá skou práci Marka Bohá e

Unie pro St edomo í: Francie jako iniciátor nového projektu

St edomo ský region p edstavuje jednu z prioritních oblastí francouzské zahrani ní politiky,
Lze jej ozna it z dlouhodobého hlediska za francouzskou zónu vlivu. Marek Bohá  si jako
téma své práce zvolil formování konkrétního projektu Unie pro St edomo í, v jehož utvá ení i
realizaci práv  v d sledku dlouhodobé zahrani  politické tradice sehrála Francie st žejní
roli. Jedná se o téma velice aktuální – fáze realizace zapo ala v polovin  roku 2008.

Hlavním cílem p edložené bakalá ské práce je analyzovat roli Francie v celém procesu a
poukázat na její v í postavení p i vzniku daného subjektu. Autor se dále ptá na motivace a
cíle Francie, zdali se skute  poda ilo prosadit projekt v p edpokládané form  a jakou roli
sehráli ostatní akté i (ostatní lenské státy EU a orgány EU).

 Samotná práce je len na do ty ástí. První kapitola se zabývá historickým kontextem
vztahu Francie a EU ke st edomo skému regionu, druhá ást je v nována Barcelonskému
procesu jakožto p edch dci užší spolupráci v rámci Unie pro St edomo í, t etí kapitola je
zam ena na vznik projektu Unie pro St edomo í a poslední kapitola analyzuje reakce
ostatních státních a institucionálních aktér . Z metodologického hlediska se jedná o

ípadovou studii postavenou na kvalitativní analýze primárních i sekundárních pramen .

Práce Marka Bohá e p edstavuje zda ilou bakalá skou práci, ke které mám nicmén  n kolik
výhrad. V první ad  se domnívám, že autor mohl lépe vystihnout provázanost nástroj  EU,
které se vztahují ke st edomo skému regionu (Barcelonský proces, EPS) a d kladn ji
vysv tlit jejich silné a slabé stránky, které se staly p edpokladem pro nový projekt – Unii pro
St edomo í. Druhá výtka se vztahuje k hlavní tematické linii. Doporu uji více se držet hlavní
otázky práce, aby v pr hu celé práce byl patrný akcent na centrální téma – roli Francie
v procesu vzniku Unie pro St edomo í. Již mén  závažným problémem je autor v styl, který
místy sklouzává k p ílišné zkratkovitosti a žurnalistickému podání.

es výše zmín né nedostatky spl uje práce Marka Bohá e požadavky kladené na
bakalá skou práci. Doporu uji ji tedy k obhajob  a navrhuji hodnocení velmi dob e.
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