
Posudek oponenta na práci A. Kovářové Současný mezinárodní systém – vestfálský či  
postvestfálský? 

Kolegyně Kovářová se ve své práci zaměřila na reflexi debaty, která je posledních dvacet 
let jednou z určujících v oboru mezinárodních vztahů. Můžeme o dnešním systému států 
hovořit ještě jako o vestfálském, nebo už jeho klíčové charakteristiky jako státní 
suverenity či rovnováha moci patří minulosti? Znamená rok 1989 pro mezinárodní nebo 
přinejmenším pro evropský systém podobně zásadní změnu jako rok 1648? Skeptik si u 
podobných otázek po "epochálnosti" měnící se z dekády na dekádu nemůže 
nevzpomenout na slova Čou En-laje o francouzské revoluci, snad o to víc lze ale 
obdivovat odvahu autorů, kteří si tyto otázky kladou, zejména, pokud se věnují 
problematice tak komplexní na ploše bakalářské práce a obstojí. Kolegyni Kovářové se to 
v zásadě podařilo. 

Musím se přiznat, že jsem k práci přistupoval s jistou nedůvěrou, danou tím, že jsem 
začal, jak je asi zvykem každého pedagoga, číst od konce - tedy od seznamu literatury. 
Pouhých devět knižních titulů, z toho tři v zásadě učebnicového typu, se nezdály 
korespondovat se zásadní ambicí práce. Autorka ovšem nejenže dohání knižní tituly 
odbornými články, ale daří se jí z její ne zcela bohaté bibliografie vytěžit maximum: 
soudržně, podrobně a metodicky nás provádí základními knihami Morgenthaua, Waltze a 
Bulla a využívá je jako opěrné body pro konstrukci ideálního typu vestfálského systému. 
Po přehledném shrnutí prací těchto tří teoretiků následuje představení Cooperovy analýzy 
postvestfálského a konečně vlastní analytická kapitola, která se snaží ověřit Cooperovy 
teze pro evropský mezistátní systém a přesněji kvalifikovat povahu diskutované 
postvestfálskosti.

Jakkoli se jedná o kapitolu v zásadě zdařilou a místy se k charakteristice autorčiny 
schopnosti uvádět příklady diskutovaných kritérií vkrádá slovo "brilantní", kapitola 
trochu trpí nemocí celé práce - nepoměrem zdrojů vůči analytickým ambicím. Právě to jí 
ovšem z druhé strany umožňuje zůstat adekvátní bakalářskou prací, kdyby šla v tomto 
tématu nad svá jasně vymezená kritéria a kdyby příliš rozšířila okruh literatury, patrně by 
nebylo v silách odpovídajících bakalářské práci takový rozsah zvládnout. 

Silnou stránkou práce je soustavný, metodický postup, jasná linie a dobrá práce s 
kategoriemi, které si autorka určila pro analýzu. V zásadě dobrou jazykovou úroveň příliš 
nehyzdí ani drobné chyby (např. doslovný, kontextuálně matoucí překlad slova terror na 
s. 45). 

Práce bezpochyby splňuje nároky kladené na tento typ prací. Navrhuji hodnocení 
známkou velmi dobře, přes jisté rozpaky nad použitou literaturou by asi šlo uvažovat i o 
známce výborně.
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