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Uchazeč si zvolil za téma své rigorózní práce postavení Gibraltaru ve vazbě na otázku britsko-
španělského soupeření o kontrolu, procesu vytváření národní identity a širšího kontextu
vztahů proměny vztahů v rámci integrující se Evropské unie. Téma otevírá řadu dílčích
otázek, které mohou svými odpovědmi přispět k řešení otázky základní, z nichž se autor snaží
čerpat při zpracování své práce. Autor některé z těchto otázek přímo formuluje v úvodu
práce s cílem poskytnout svojí prací odpověď a vytýčit tak přístup, který volí pro cestu k jejich
odpovědím.
Práce je členěna do třech hlavních kapitol, v nichž se autor věnuje třem rovinám postavení
Gibraltaru. Největší prostor poskytuje v první kapitole pro historický výklad postavení
Gibraltaru od vzniku britské kontroly po utrechtském míru. na počátku 18. století až do
současné doby, pro níž je charakteristické uvolňování faktické i právní kontroly Velké Británie
nad politickým i ekonomickým životem tohoto zámořského území britské koruny. Zvláštní
pozornost věnuje autor národotvorným faktorům tohoto procesu. Druhá kapitola je
věnována vývoji přístupu Velké Británie a Španělska v řešení gibraltarské otázky v posledním
období. Poslední kapitola zachycuje význam kontextu Evropské unie a vliv jejích politik na
vývoj postavení Gibraltaru i možnosti řešení gibraltarské otázky.
Téma je zpracováno na základě širokého výběru literatury, relavantního výběru dokumentů a
dalších zdrojů, včetně využití rozhovorů s představiteli veřejného života Gibraltaru
realizovánými v roce 2005.
Text práce byl publikován v minulém roce v nakladatelství Barrister a Principal pod titulem
Gibraltar. Podivný spor o Herkulovy sloupy.

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. Kjejímu zpracování mám
následující připomínky:

(1) V úvodu práce jsou vymezeny teoretické koncepty, které mají tvořit rámec pro
analýzu. Jejich aplikace v následujících kapitolách však zůstává jen na deklarativní
úrovni, chybí vytvoření konkrétního konceptuálního rámce, který by umožnil
operacionalizaci prostřednictvím konkrétní metody. Autor zmiňuje použití metody
jednopřípadové studie (např. s. 151L její vymezení jako nástroje zodpovězení
vytčených otázek, resp. potvrzení nepříliš jasně zformulovaných hypotéz (s. 10),
však není v textu práce jasně vymezeno a následně ani tato metoda nemůže být
efektivně použita. Autor fakticky používá deskriptivně analytický postup
s důrazem na historickou dimenzi popisovaných procesů.

(2) Poměrně rozsáhlý prostor autor věnuje otázce vytváření gibraltarského národa.
Tato jistě velmi zajímavá a v řadě ohledů možná sporná perspektiva by si
zasloužila výraznější a propracovanější (teoreticky fundovanější) argumentaci,
která je v práci pouze naznačena.

(3) Zatímco pojednání vztahů Velké Británie a Španělska je zevrubné a systematické,
vymezení vztahu/role EU vůči Gibraltaru nemá příliš jasně stanovená kritéria ve
vazbě na stanovené otázky, resp. hypotézy.



(4) Na závěr autor zmiňuje význam obrazové přílohy práce, součástí výtisku však
žádná taková příloha není.

Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě. Uchazeč by se měl v průběhu obhajoby
soustředit na body (2) a (3), tj. vymezení přínosu práce v kontextu současné odborné debaty
o tématu, resp. příbuz~ýchtematech'a přesnějšímu vymezení možných relevantních rolí EU.
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