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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Základní cíl práce, tj. zachycení problémových bodů ve vyjednávání mezi Českou republikou 

a Lichtenštejnskem po roce 2000 zůstává neměnný. Cílem by ale mělo být také zjištění toho, 

zda a případně proč je vztah Lichtenštejnska a České republiky tak zvláštní, případně v čem 

jeho specifikum spočívá.  

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Z pohledu teritoriálního vymezení tématu nedošlo k výrazným změnám, jelikož stěžejním 

bodem zůstalo Lichtenštejnsko a Česká republika. S ohledem na cíl práce došlo k posunu ve 

věcném vymezení tématu, které bude více sledovat historické předpoklady pro vývoj po roce 

2000, a proto se nutně více bude orientovat na restituční problematiku, která je pro vzájemné 

vztahy obou státu stěžejní. Časové vymezení tématu  bude s největší pravděpodobností ještě 

upraveno, jelikož je nutno s poukázáním na složitý historický kontext vzájmených vztahů 

začít výzkum již hluboko před rokem 2000, i přes to, že práce podobného charakteru byla 

v roce 2000 publikována. Práce by zároveň mohla zohlednit určitý výhled do budoucna, 

který může narušit druhý konec původně vymezené časové osy.  

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

Základní struktura práce zatím nezaznamenala větších změn. Pravděpodobně bude 

rozšířena úvodní část, týkající se společné historie obou států a právní rozbor restituční 

problematiky. D8le se bude práce věnovat obecné charakterstice Lichtenštejnska s jeho 

politickému systému a mezinárodním vazbám. Ve stěžejní části se pak práce zaměří na 

vzájmené vztahy České republiky a Lichtenštejnska. 

Úvod 

1. Historický kontext tématu 

1.1. Historický úvod 

1.2. Rozbor restitučních sporů 

2. Charakteristika Lichtenštejnska jako malého státu a politický systém země 

3. Vývoj česko-lichtenštejnských vztahů 

3.1. politická úroveň - oficiální doktrína proti reálné spolupráci 

3.2. hospodářské vztahy - Lichtenštejnsko jako daňový ráj a spolupráce v oblasti evropských 

fondů EHP 

3.3. kultura - spolupráce v oblasti památkové péče a spory o kulturní dědictví - evropské 

limity sporů o kulturní dědictví s ohledem ne nečlenství Lichtenštejnska v EU 

Závěr 



 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

V případě práce se bude jednat s největší pravděpodobností o chronologicko deskriptivní 

analýzu, přičemž jasné metodologické vymezení práce zatím není jasné. Práce bude vycházet 

rovněž ze studií, které zkoumají vztah malého a velké státu v obecné rovině. Ačkoliv sama 

Česká republika není velkým státem, lze tuto metodu ve vztahu k Lichtenštejnsku aplikovat.  

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Byly získány prameny, týkající se přidělování finančních prostředků z fondů, do nichž 

Lichtenštejnsko připsívá EHP. Prostudovány legislativní texty, týkající se lichtenštejnského 

politického systému. Zpracována byla kniha knížete Hanse Adama II., dále literatura, 

související s restitučními spory České republiky a Lichtenštejnska. Připravené k studiu jsou 

články a oznámení, která upozorňují na činnost a přítomnost lichtenštejnské knížecí rodiny 

v ČR. Práce by měla také zahrnout informace, zíksané od příslušných pracovníků 

Ministerstva zahraničních věcí a členů česko-lichtenštejnské komise historiků. Vzhledem 

k faktu, že většina dostupné literatury se zaměřuje zejména na společnou historii a restituční 

otázky, bude toto zohledňeno a práce se rovněž více zaměří na uvedený aspekt, jelikož je 

určující i pro nedávný či současný vývoj.   

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

Zatímco projekt diplomové práce vycházel pouze ze základních informací a znalostí v dané 

problematice, rozšířila se v mezidobí moje znalost problematiky restitučních sporů, a to jak 

v rovině obecné, tak i přímo se zaměřením na restituční nároky lichtenštejnské knížecí 

rodiny. Zároveň jsem během koncipování dalšího postupu a studia dospěl ke dvěma tezím, 

které by mohly být v práci obsaženy. První z nich je teze, že vzájmené vztahy obou státu 

zásadně ovlivňují politické osobnosti, které se jich v daný okamžik a daném  místě účastní. 

Druhou tezí je potom ta, že reálná existence vzájemných vztahů je naprosto odlišná na tzv. 

regionální úrovni a na úrovni politické ( resp. na úrovni oficiální politické doktríny). Zatímco 

reálná regionální politika střetávání se knížecí rodiny s občany ČR a jejich kulturní činnost 

je rozsáhlá a v podstatě nebrala a nebere ohled na politický stav, oficiální doktrína byla po 

dlouhou dobu rigidní a vůči ČR velmi nepřátelská. Ve vztahu k předpokládáným cílům práce 

lze již v tuto chvíli nastolit tezi, že vztah obou zemí skutečně zvláštní či specifický je a jeho 

výjimečnost spočívá v několika set leté společné historii a stále nedořešených restitučních 

sporech.  
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