
Posudek na práci J. Stejskalové Koncepce jednotného evropského domu M. 

S. Gorbačova 
Přiznám se, že když za mnou poprvé paní Stejskalová přišla s tímto tématem, poněkud se ve mně 

začaly mísit pocity. Na jedné straně jsem byl nadšený z toho, že alespoň nakolik vím, nikdo se 

podobnou látkou v novodobých pracích nezabýval, na druhou stranu jsem se obával, jak bude pro 

studentku bakalářského stupně, navíc kombinovaného studia, zpracovatelné. Musím s potěšením 

konstatovat, že tyto mé obavy se naštěstí nenaplnily.  

Práce je naprosto logicky vystavěná. Postupuje hierarchicky, přičemž si vnímá i celkového kontextu, 

ve kterém iniciativa vznikla. Zahrnuje i předchozí snahy o pojetí rozdělené Evropy jako jednoho celku. 

Postupuje následně od otázek spojených s mírovými snahami bipolárního světa až k detailnímu 

rozboru samotné koncepce. Práci završuje část věnovaná zhodnocení snahy a také kritice, které byla 

tato koncepce vystavena. Z tohoto hlediska tak nemám struktuře co vytknout.  

Autorka si zároveň položila i správné otázky, čímž se její práce nestala pouhým převyprávěním ve 

stylu „vzniklo, proběhlo, skončilo“.  Zkoumá tak, jak si koncepce stála v kontextu ostatních návrhů a 

úvah, jaký měla dopad či jaké měla dozvuky. Autorka dochází ke správnému závěru, že celá koncepce 

se stala obětí probíhajícího rozpadu Sovětského svazu jako takového, kdy jeho prezident postupně 

řešil spíše vnitropolitickou situaci a na myšlení o zahraniční politice mu již nezbýval čas. O správnosti 

takového závěru svědčí již jen to, že téma až na několik ohlasů v raných devadesátých letech opravdu 

nikdo nezkoumal.   

Dané pozitivní hodnocení samozřejmě nijak nezakrývá ani nedostatky, které práce obsahuje. Uvítal 

bych kupříkladu přeci jen více západní literatury, která by ukázala i na pohledy zvnějšku, popřípadě i 

ruské. Problematičtější je také kapitola, která se na malém rozsahu snaží hodnotit politický a 

ekonomický vývoj v Gorbačovově období. Takový rozsah musí nutně u studenta bakalářského stupně 

vést ke zjednodušením. Podobně obsáhlejší by si zasloužil být i rozbor literatury, především 

s ohledem na místo předkládané práce v ní. Stejně tak se objevují občas i překlepy „snahy o 

překonání bipolární systému“ (str. 17), nepříliš srozumitelné je „i meziroční hodnoty HDP dosáhly až -

15 %.“ Žádná z těchto výtek ale není zásadní a rozhodně nepřebíjí její veskrze pozitivní hodnocení. Do 

značné míry jsou prostě způsobené požadovaným rozsahem bakalářské práce. 

Práci tak považuji za zdařilou. I když má drobné nedostatky, které jsem shrnul v předchozím odstavci, 

ty v žádném případě nemohou zastínit její pozitivum. Tím je naprosto originální téma, které je 

zpracováno, i přes svoji obrovskou náročnost, na vysoké úrovni. I proto navrhuji práci hodnotit jako 

výbornou až velmi dobrou.   
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