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Posudek na rigorózní práci JUDr. Mgr. Vratislava Košťála, Gibraltar a Evropská unie – 
Evropský integrační proces a střet zájmů členských států Evropské unie 
 
 
Název posuzované práce ji předurčuje k tomu, aby se věnovala souvislostem mezi evropským 
integračním procesem a Gibraltarem jako jednou z nejmenších evropských politických entit. 
V úvodu práce autor vymezuje jeden konkrétní cíl práce: „Cílem této práce je pak odkrytí 
skutečné povahy gibraltarské otázky a stanovení modelových způsobů, jak se s touto otázkou, 
která již dávno nemá charakter klasického geopolitického sporu o teritorium, pro budoucnost 
vyrovnat, a to právě s ohledem na působení evropského integračního procesu“ (s. 12).  
V úvodní části se vyskytují i dvě hypotézy - hypotéza č. 1 (str. 10) – proces vytváření 
gibraltarského národa není zcela završen; hypotéza č. 2 (str. 10) – dochází ke snižování 
komfortu britsko-gibraltarského soužití.   
 
V první části práce se autor zabývá tím, co označuje jako „teoretické konstrukce“. Konkrétně 
se v této souvislosti postupně věnuje třem tématům: 1) proces vzniku národů v Evropě a 
nacionalismus, 2) právní problematika suverenity a práva národů na sebeurčení, 3) 
problematika tzv. víceúrovňového vládnutí. Druhá část práce se soustředí na postupný vývoj 
politického statutu Gibraltaru, včetně měnícího se postoje Španělska a Velké Británie ke 
gibraltarské otázce. Ve třetí části se věnuje britskému a španělskému postoji ke Gibraltaru, 
zatímco ve čtvrté části se zabývá vztahem mezi evropskou integrací a gibraltarským 
problémem. 
 
Ve svých závěrech práce zdůrazňuje určitý zájem Gibraltaru na zachování stávajícího sporu o 
jeho politicko-právní postavení. Za motivacemi Velké Británie a Španělska vidí především 
spojitost s jejich snahou o zachování centrálního státu. Gibraltarský spor dále autor 
charakterizuje jako „virtuální“. Práce se vyjadřuje i k postoji Evropské unie ke sporu. 
 
Ke kladům práce bych přiřadil především to, že autor velmi podrobně popsal postoje všech tří 
hlavních stran sporu k tomuto sporu (Gibraltar, Španělsko, Velká Británie).  
 
V práci současně nacházím několik podstatných problémů: 
 
1) Práce selhává ve vymezení několika jasných a logických otázek a snaze o jejich 
soustředěné zodpovězení. Na str. 7 vyjmenovává šest různých otázek bez jejich podrobnějšího 
zdůvodnění a objasnění jejich vzájemné vazby. Nejasná je i vazba na cíle a hypotézy uvedené 
dále v úvodu (viz výše).  
 
2) Práci schází teoretický a metodologický základ. Autor sám hovoří o „robustnějším 
teoretickém úvodu“ (str. 151). První část práce je však popisem tří obecných témat, které 
vytvářejí kontext práce (viz výše) a nikoliv představením ucelených teorií a odvozením 
nějakých předpokladů nebo hypotéz z těchto teorií. Existuje několik teoretických rámců, které 
se vyloženě nabízely (teorie konfliktů, evropeizace). Ty ale nejsou zmíněny ani použity. 
 
3) V souvislosti s metodologií autor zmiňuje „unikátní jednopřípadovou studii“ a oral history. 
Vyspělejší postupy případové studie ale nejsou v práci použity. Také rozhovorů je příliš málo, 
aby se dalo hovořit o uplatnění oral history.    
 
4) Práce má být podle názvu primárně o vztahu tématu k evropské integraci. Ve skutečnosti se 
ale pouze velmi malá část věnuje působení Evropské unie (pouze 16 ze 159 stránek textu!, na 
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str. 135-151). Navíc i po opakovaném čtení se domnívám, že práce nenabízí úplně jasnou a 
srozumitelnou charakteristiku vlivu evropské integrace na konflikt. V souvislosti s EU hovoří 
o neangažování i o snaze prosazovat nadnárodní zájem. Soustředí se spíše na některé dílčí 
kroky EU bez výraznějšího syntetizujícího charakterizování postoje této instituce. 
 
Práci po velmi silném váhání doporučuji k obhajobě. Autor odvedl nepochybně kus práce 
v tom, že důkladně popsal, jak se stavěly a staví Gibraltar i Španělsko a Velká Británie 
k politicko-právnímu státu Gibraltaru. Pokud však autor i po seznámení se s výše uvedenými 
připomínkami shledá práci jako dostatečně kvalitní k tomu, aby se jí pokusil obhájit jako 
rigorózní práci, měl by se při obhajobě pokusit dokázat kvality práce jako akademického 
příspěvku. Měl by se tedy především pokusit stručně objasnit, zda práce sleduje nějaké jasné a 
zásadní otázky a cíle a zda a jaké na ně dává odpovědi. Dále by se měl pokusit vysvětlit, zda 
dospěl k nějaké ucelené odpovědi ohledně přístupu EU ke zkoumanému tématu a případně 
tento přístup charakterizovat. 
 
 
 
 
 
PhDr. Jan Karlas, MA., PhD. 
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