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Cílem práce je zkoumání přístupu saské politické reprezentace vůči České republice v letech 1990-2008. Cílem 
práce je objasnit základní motivy česko-saských vztahů. Práce přitom vychází z teze o souvislosti mezi 
geografickou blízkostí a politickou akcí. Za významný faktor ovlivňující intenzitu česko-saských vztahů jsou 
považovány společná hranice a politická vůle jednotlivců, zejména zástupců saské politické reprezentace, 
ministerských předsedů, Kurta Biedenkopfa a Georga Milbradta.  
 
Diplomová práce je logicky strukturována do několika celků, přičemž je úvodní část věnována objasnění 
normativního a institucionálního rámce zahraniční politiky spolkových zemí obecně, konkrétně pak česko-
saských vztahů. Následuje část věnovaná česko-saským vztahům z pohledu saské zahraniční politiky, nechybí 
ani historický přehled vzájemných vztahů. Bližší pozornost je následně věnována přístupu obou zmíněných 
ministerských předsedů. Následuje analýza vybraných témat česko-saských vztahů ilustrující propojenost obou 
faktorů. 
 
Práce vychází z metodologie nových politických dějin, převažuje tedy analýza před popisem a do popředí zájmu 
se dostávají i struktury a normy. K zodpovězení výzkumné otázky je v této empiricky zaměřené práci použita 
koncepce transakcionalismu Karla W. Deutsche. 
 
Práce je podložena primárními a sekundárními prameny. Z primárních pramenů autorka vycházela zejména 
z plenárních protokolů zemského sněmu, vládních prohlášení saské vlády, právních předpisů a dokumentů 
týkajících se česko-saské spolupráce. Vzhledem k omezenému přístupu k dalším významným primárním 
zdrojům se autorka ve své práci opírá i o sérii rozhovorů s bývalými i současnými představiteli saské politiky, 
bývalým českým generálním konzulem v Sasku a odbornými pracovníky v rámci relevantních českých resortů. 
Práce se opírá o adekvátní tituly sekundární literatury, ale jde o poměrně omezené množství použitých publikací. 
 
Po formální stránce splňuje práce veškeré náležitosti. Neadekvátní je pouze členění použité literatury, 
neodpovídá členění na primární a sekundární zdroje, které by bylo namístě. Rámcové dohody a stanovy je třeba 
řadit do primárních zdrojů. 
 
Téma práce je velmi relevantní, lze ji považovat za významný příspěvek k analýze jak česko-německých vztahů, 
tak zahraničních aktivit substátních celků a příhraniční spolupráce obecně. Práce je logicky strukturovaná, volba 
vybraných témat česko-saské spolupráce je adekvátní a umožňuje dotvoření celkového obrazu o česko-saské 
spolupráci a ověření relevantních tezí předkládané diplomové práce. Cíl práce lze považovat za naplněný. 
 
V předkládané práci je několikrát odkazováno na rozdíly oproti česko-bavorským vztahům. Doporučuji nastínit 
podobné srovnání v rámci obhajoby. Autorka by mohla objasnit, zda lze závěry práce zobecnit i na vztahy mezi 
Českou republikou a jinými spolkovými zeměmi, resp. sousedními regiony, nebo zda se vztahují výhradně 
k česko-saským vztahům. Případně by bylo vhodné zdůraznit specifika česko-saských vztahů a odvodit případná 
doporučení pro představitele české zahraniční politiky. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka: výborně 
 
Datum:         Podpis: 
14.6.2013 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 



neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


