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Předložená disertační práce Markéty Brüstlové je nejen zajímavým počinem ale i důležitým 

přínosem pro pochopení vývoje francouzsko-českých vztahů v posledních dvou desetiletích a 

jejich proměn v rámci procesu europeizace, resp. evropské integrace. Práce si klade za cíl 

ukázat vzájemnou provázanost bilaterálních vztahů těchto dvou zemí se vztahy na unijní 

úrovni a pomocí analýzy oficiálního zahraničněpolitického diskurzu ukázat vývoj postojů a 

idejí českých politických představitelů k Francii a k Evropské unii. Z teoretického hlediska si 

práce klade rovněž za cíl přispět do diskuze o europeizaci a diskurzivním institucionalismu. 

Zajímavost práce spočívá mj. v tom, že vývoj česko-francouzského diskurzu rovněž vypovídá 

nejen o pohledu jedné země na druhou, ale také o geostrategické vizi obou států v Evropě. 

Práce je rozdělená do dvou částí a sedmi kapitol. V první části „Vytváření idejí“ jsou česko-

francouzské vztahy zasazeny do historických souvislostí, s důrazem na jejich obnovení 

bezprostředně po r. 1989. Druhá část disertační práce „Eroze idejí“ se zabývá jejich vývojem 

před vstupem České republiky do Evropské unie a po něm. Pomocí analýzy 

zahraničněpolitického diskurzu se autorka zaměřuje na to, jak se vzájemně ovlivňovala a 

prolínala bilaterální rovina s rovinou evropskou, přičemž poukazuje na to, že ačkoliv zůstaly 

bilaterální vztahy významnou součástí zahraniční politiky obou zemí, došlo s procesem 

europeizace k jejich postupnému strukturálnímu oslabení. Autorka se také zaměřila na 

otázku frankofilství a dospěla k závěru, že již neplní zásadní funkci a přetrvává pouze 

v symbolické rovině. 

Práce je zajímavá obzvlášť tím, že autorka uskutečnila hodně rozhovorů s politickými aktéry 

a dalšími úředníky, a tím přináší do práce důležitý obohacující prvek. Zajímavé by bylo 

v tomto ohledu, a vzhledem k časovému rozpětí výzkumu znát, zda docházelo k posunům 

pozic, interpertací apod.. 

Základní otázkou by však bylo do jaké míry se analyzované diskurzy a ideje prolínají do praxe 



a nezůstávají pouze formální, povrchní a nutně vyřčené mantry? Do určité míry by možná 

také stálo za to lépe hierarchizovat důležitost a dopad projevů (což by se možná dalo udělat 

třeba alespoň základním vysvětlením toho, kdo je kdo, resp. politická soustava daných dvou 

politických systémů). Velmi často se totiž stává, že různé úrovně diskurzu jsou uvedeny na 

stejné analytické úrovni. Taktéž by určitě stálo za to, aby během obhajoby se autorka snažila 

zasadit do komparativního kontextu francouzsko-české vztahy, aby lépe vynikly zvláštnosti 

těchto vztahů. 

Nehledě na zajímavost a čtivost předložené disertační práce se zde zaměřím na určité 

problémovější záležitosti, především  ve snaze upozornit na možné vylepšení konečného 

výsledku obzvlášť v případu budoucí publikace. 

Z teoretického hlediska autorka pracuje především s teorií europeizace, operuje 

s neoinstitucionálními přístupy a především s diskurzivním institucionalismem. Teoretická 

část se jeví jako dostačující, byť se autorka během své práce musí vracet v textu k věcem, 

které by měla vyřešit v úvodu (např. částečný rozbor literatury na str. 176). 

Některé části nejsou dostatečně propojeny se základní tematikou práce, resp. není jasné proč 

vlastně autorka řeší některé problematiky a vyvolává to občas dojem kompilace různých 

témat, které se sice vztahují obecně na francouzskou nebo českou evropskou politiku, ale 

bez výraznější či jasnější propojenosti se samotným cílem předložené práce (např. 

francouzské referendum o euroústavě). 

U analýzy diskurzů je často problém jít dál, než formální přebírání prázdných frází, jako např. 

„bezproblémovost“ francouzsko-českých bilaterálních vztahů (str. 170). To, že se deklaruje 

zájem o ideje ještě neznamená, že jsou ideje správně pochopeny, a že nejde pouze o formální 

záležitost či dokonce o nedorozumění nebo „fetišismus“. 

Co se týče použitých pojmů, autorka ne vždy dostatečně upřesňuje (či odkazuje) jak vlastně 

interpretuje některé základní pojmy, které by si zasloužily větší pozornost (namátkou: 

identita, kolektivní paměť –která v jejím podání sklouzává de facto ke vzpomínkovým akcím, 

euroatlantismus apod.). 

Největší problém předložené práce je však nejspíše formálního rázu: nejen že se opomněly 



opravit některé překlepy nebo chyby ve francouzských slovech (zřejmě je částečně na vině 

automatická úprava slov ve wordu), nesystematické používání kurzívy pro cízí slova, ale 

hlavně nejednotnost a chyby u opakujících se jmen a názvů (Mitterrand správně se objevuje 

i Mitterand, Perottino správně se objevuje jako Perrotino, CEFRES je ještě psáno Cefres nebo 

CeFReS, atd.). Odkazy pod čarou jsou nejednotné (občas se objevuje křestní jméno, občas jen 

iniciála, občas jsou jména psána velkým písmem, občas malým atd.). 

Impozantní bibliografie je pouhým abecedním seznamem všech použitých dokumentů pèle-

mèle, což není dostačující. V bibliografii se objevují navíc tituly, které použity nejsou (T. 

Chopin např.), a naopak v textu jsou odkazy, které v seznamu na konci nejsou (Foucault, 

L’ordre du discours, str. 118), titul Sociologie politique od J. Lagroye je uvedený dvakrát 

(jednou pod Lagroye, jednou pod Sawicki a Lagroye), přitom se jedná o nové vydání stejné 

knihy. Některé tituly naopak chybí (např. P. Horská, Francouzská inspirace pro společenské 

vědy v českých zemích, CEFRES, 2003). 

 

 

Přes výše uvedené nedostatky, předložená práce plně splňuje požadavky kladené na 

disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 31.5.2012 

Doc. Michel Perottino, PhD. 

 


