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Autorka si vybrala jedno z nejvíce dynamických témat česko-německé spolupráce v čase po roce 

1989: řešení otázek vnitřní bezpečnosti na příkladu spolupráce policie ČR a Bavorska/SRN 

v příhraniční oblasti. Pojala práci jako primárně empirickou analýzu stavu spolupráce z hlediska 

norem, institucí, politických koncepcí a výsledného efektu. Zároveň ovšem šla o krok dále a posunula 

svou práci na vyšší akademickou úroveň tím, že v ní testovala funkčnost konceptu transakcionalismu 

jak jej formuloval Karl Deutsch. 

Práce má logickou strukturu a téma dobře rozvíjí. V úvodu autorka své téma vymezuje a představuje 

koncept transakcionalismu, definuje výzkumné otázky, strukturu práce, použité zdroje a literaturu a 

metody, s jejichž pomocí operacionalizovala použití konceptu transakcionalismu. Vedle institucionální 

analýzy je to analýza dokumentů a dotazníková metoda, jež pomáhá kvalitativně vyhodnotit 

fungování spolupráce a vytváření vztahů důvěry mezi policiemi ČR a Bavorska. 

První kapitola se věnuje upřesnění fenoménu hranice ve vzájemných vztazích a různým podobám, 

jimiž se hranice projevuje. Autorka tak vytváří rámec pro chápání významu hranice v přeshraniční

policejní spolupráci. Druhá kapitola analyzuje institucionální podmínky spolupráce a poukazuje na 

odlišnost struktury policie na obou stranách hranice. Kapitola třetí rozebírá vývoj policejní 

spolupráce v letech 1989-2007 (kapitola je nicméně v nadpisu zřejmě omylem časově vymezena roky  

1989-2002) a podává podrobný rozbor normativních rámců a praktických forem spolupráce, zejména 

v souvislosti s tzv. Kooperační smlouvou ČR a Bavorska, Smlouvou o právní pomoci a vstupu ČR do 

EU. Čtvrtá kapitola navazuje analýzou policejní spolupráce v letech 2007-2012, věnuje se zejména 

kontextu (a to i politickému) přijetí ČR do Schengenského prostoru, souvisejícím formám a dynamice 

spolupráce včetně vytvoření společného policejního centra ve Schwandorfu. Kapitolu uzavírá 

hodnocení spolupráce očima samotných účastník – českých a bavorských policistů.  Závěr práce 

shrnuje výsledky analýzy a odpovídá na výzkumné otázky a potvrzuje, že česko-bavorská spolupráce 

naplňuje koncept Karla Deutsche. 

Autorka téma pojímá jako především velice podrobnou a pečlivě dokumentovanou empirickou 

analýzu policejní spolupráce, věnuje se jejím institucionálním a normativním základům, všem 

podstatným formám, vyhodnocuje výsledky. Práce překračuje běžný standard úspěšných 

diplomových prací tím, že je založena nejen na studiu pramenů a literatury, ale také na praktickém 

výzkumu a ověřuje výsledky pomocí dotazníku a v komunikaci s odpovědnými pracovníky české 

policie. Neméně důležité je, že důsledně pracuje s teoretickým konceptem Karla Deutsche a 

propojuje tak empirickou analýzu s teoretickým pohledem na vztahy mezi sousedícími státy. 

Práce je psána dobrým jazykem, má málo formálních nedostatků, i když některé formulace vyžadují 

redakční úpravu. Po redakčních úpravách a drobné revizi textu by mohla být publikována jako 

podstatný příspěvek k výzkumu česko-německých vztahů po roce 1989.

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji v případě úspěšné obhajoby jako výbornou.
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