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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce K. Kuklíkové se zaměřuje na zajímavou otázku role V. Havla ve vývoji česko-německých vztahů v letech
1993 (de facto ale už od roku 1990) do roku 1997. Zahrnuje tak přelomové období ve vývoji vztahů, které
rámuje podepsání smlouvy o dobrém sousedství 1992/vznik samostatné České republiky a podpis/ratifikace
česko-německé deklarace 1997. Autorka si klade za cíl, jít dále, než je obecné prohlášení o významu V. Havla
pro vývoj vztahů a analyzovat jeho politické kroky, řečové akty a symbolická gesta, jež jeho působení tvořily.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Autorka téma rozvíjí logicky a postupuje od obecné charakteristiky vztahů (kap. 1) k hlavním otázkám práce,
tedy analýze působení prezidenta Havla (kap. 2).
Metodologicky se práce definuje jako empiricko-historická studie, metodou je převážně analýza a komparace
vybraných aktů Havlova působení. Autorka zpracovala reprezentativní soubor literatury domácí i zahraniční,
včetně výběru nejnovějších titulů a účelně je integrovala do textu.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Práce je napsána dobrým jazykem, obsahuje minimum chyb, seznam literatury by měl být lépe strukturován
(autorka neuvádí kapitoly knihy, i když z nich v textu v poznámkách pod čarou správně cituje).
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Struktura práce, postavení hlavních otázek a strukturovaný pohled na politiku V. Havla téma právně rozvíjejí a
zasazují do širšího politického a společenského kontextu.
Výběr řečových a symbolických aktů V. Havla autorce umožňuje dostatečně výrazně charakterizovat jeho
specifickou politickou roli a jeho přínos pro česko-německé vztahy, schopnost komunikovat s německou
politickou sférou a veřejností napřímo, hrát roli symbolu mírové a demokratické transformace střední a východní
Evropy. Správně poukazuje na zvláštní roli Havlova jazyka, filosofujícího a literárního způsobu pojetí
obecnějších témat, jeho snahu formovat politické akty s divadelním citem.
Poněkud mimo pozornost zůstal problém jistého narušení důvěry v politiku H. Kohla, který – na rozdíl od V.
Havla – hrál vždy i na domácím/volebním hřišti a vnitropolitická logika se odrážela na jeho vztazích s Českou
republikou v otázkách minulosti.
Autorka stručně zmiňuje i omezený vliv prezidenta Havla na zahraniční politiku vlády (s. 41) a jako důvod uvádí
Havlovu nadstranickost; opomíjí tak poněkud zásadní a prohlubující se ideový rozchod V. Havla s předsedou
vlády Klausem zejména v otázkách multilateralismu (především vztah k evropské integraci, který naznačuje na
s. 40, ale také k NATO) a roli Německa v EU.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Navrhuje se, aby se autorka vyjádřila k vztahu V. Havla ke kancléři Kohlovi a jeho různým podobám
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
V závislosti na úspěchu obhajoby se navrhuje ocenit práci známkou velmi dobře až výborně.
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Podpis:

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.

