
Posudek vedoucího na magisterskou diplomovou práci 

Kristýny Jaškové 

Česko-saské vztahy: Sasko jako aktivní hráč

Praha 2013, IMS FSV UK

Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala jedno z klíčových témat bilaterální 

přeshraniční spolupráce – téma rozvoje česko-saských vztahů v letech 1990-2008. 

Vzhledem k rozsahu tématu rozumně svou pozornost soustředila na saskou stranu 

tohoto dynamického vztahu a zkoumá způsob, jakým saská politika k sasko-české 

spolupráci přistupovala. Výzkumná otázka se proto zaměřuje na popis vztahů, ale na 

význam politické vůle ke spolupráci na saské straně. Autorka se naplněním 

analytického rámce a zpracováním textu zabývala zcela samostatně. 

Úvod vytváří pro analýzu základní rámec, autorka prezentuje cíle své práce a 

vyrovnává se s existující literaturou a zdroji. Metodologicky se hlásí k novým 

politickým dějinám a pojímá svou práci jako empirickou analýzu přičemž se 

orientuje na koncept transakcionalismu Karla Deutsche. Práce má logickou 

strukturu, která pomáhá osvětlit konstituční a institucionální rámec saské zahraniční 

politiky a česko-saské spolupráce (kap. 1.). Následuje prezentace vývoje česko-saské 

spolupráce a přístupů saských vlád za premiérů Biedenkopfa a Milbradta  (kap. 2.). 

Třetí kapitola se pak soustředí na několik vybraných tematických oblastí, které 

vzájemných vztah dobře charakterizují. Závěr práce shrnuje hlavní poznatky analýzy 

vyjadřuje se k hlavnímu tématu práce – role politického vedení Saska při formování 

a naplňování strategie spolupráce se sousední Českou republikou. 

Autorka uspěla ve snaze analyzovat dynamiku česko-saské spolupráce a ukázat, 

jakou roli v ní hrálo institucionální zajištění vztahů a zejména pak politická vůle 

saské vlády a její předsedů. Ukazuje jasně význam kontinuity a konsistence saské 

politiky, zaměřené na věcné řešení problémů a budování vztahů důvěry a 

otevřenosti. Personifikace této politiky zejména s prof. Milbradtem je zcela na místě a 

přispívá k pochopení toho, jakou roli vůdčí osobnosti ve formování zahraniční 

politiky a v mezinárodních vztazích obecně mohou hrát.  Rovněž výběr témat je 

natolik reprezentativní, že česko-saský vztah ukazuje velmi plasticky. Empirický 

materiál, který autorka nashromáždila a ještě více pak interview s klíčovými aktéry 

česko-saské spolupráce z diplomové práce činí podstatný příspěvek k analýze tohoto 

pro obě strany významného tématu. 

Mezi nedostatky práce patří, že se autorka v závěru nevrací ke konceptu 

transakcionalismu, k němuž se správně hlásí v úvodu a který by její analýzu mohl 

dobře rámovat.  Práce nese rovněž stopy značného časového tlaku při finalizaci, 

obsahuje proto řadu drobných formálních nedostatků, včetně nedostatečné jazykové 



redakce. Doporučuje se přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji díky její empirické

hodnotě podle průběhu obhajoby známkou v rozmezí jedna a dvě.

JUDr. Vladimír Handl, CSc. Praha 14. 6. 2013

IMS FSV 


