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P.č. Kritériá hodnotenia záverečnej práce
1. Aktuálnosť témy

Téma habilitačnej práce je mimoriadne aktuálna aj v súvislosti s dnešným hľadaním riešení
pre rôzne krízové javy v Európskej únii s dôrazom na jej prosperitu, súdržnosť, stabilitu,
bezpečnosť a posilnenie jej medzinárodného postavenia. Téma práce sa úzko dotýka tiež
niektorých aktuálnych otázok na globálnej medzinárodnej scéne.

2. Formálna stránka práce
Predložená práca zachováva tradičný formálno-obsahový charakter vedecko-odbornej
monografie, spĺňa tak základné formálne podmienky pre tento typ vedecko-odborných
publikácií. Práca má niektoré drobné formálne a gramatické nedostatky. Napríklad na str. 5 je
nepresnosť v poznámke pod čiarou: úmrtie Charla de Gaula má byťsprávne 9. november 1970.

3. Obsahová stránka práce
Práca pozostáva zo siedmich hlavných kapitol, ďalej úvodu, záveru a použitej literatúry.
Jej obsahová stránka je podrobená jej hlavnému cieľu – preskúmať a vyhodnotiť vybrané
poznatky a závery o postojoch Charla de Gaulla k zásadným zahranično-politickým otázkam
svojej doby, ktoré významným spôsobom formovali geopolitickú tvár Francúzska v kontexte
jeho padajúceho koloniálneho systému, ako aj posilňovali či oslabovali pozíciu Francúzska v
povojnovej Európe a v bipolárnom svete.
Publikácia sa tiež zaoberá analýzou sprievodných javov a udalostí, ktoré osobitne utvárali
názorové spektrum i samotnú politiku de Gaulla (či smerom na Východ, alebo na Západ)
v bipolárne rozdelenom svete. Zvláštnu pozornosť autor venuje ideovým a programovým
východiskám tzv. gaullistického hnutia, ktorých prezentácia je kľúčová pre pochopenie
pozadia politických názorov, skúseností a stanovísk prezidenta de Gaulla.
Monografia nevynecháva ani možnosť komparácie širokých de Gaullových názorov s
poprednými politickými osobnosťami francúzskej, európskej i svetovej politiky v sledovanom
období.
Zvolené informačné pramene v monografii majú dobový i nadčasový charakter, ktoré
posudzujú politiku prezidenta de Gaulla jeho súčasníkmi, ako aj s odstupom času odborníkmi
v rámci hlbšej analýzy udalostí a procesov, ktoré jeho rozhodnutia výrazne ovplyvňovali.
Významnou zložkou literárnych prameňov sú Pamäti, prejavy a vystúpenia prezidenta de
Gaulla, ktoré sa pre autora stali vhodným základom pre logickú interpretáciu prezidentových
konaní a pohľadov na rôzne kľúčové udalosti tej doby.

4. Použitá metodológia
Hlavným zámerom habilitačnej práce je výskum zahranično-politickej pôsobnosti prezidenta
Charla de Gaulla ako najvýraznejšej osobnosti Francúzska.
Autor svoj výskumno-tematický a metodologický zámer šikovne rozložil do viacerých
vzájomne súvisiacich oblastí, ktorým venuje osobitnú pozornosť. Sú to: ideové zdroje
gaullizmu, Charles de Gaulle a Francúzsko pred rokom 1958, Alžírska kríza a návrat de Gaulla
k moci, zmena politického systému vo Francúzsku (Piata republika) za účelom posilnenia
exekutívy na úkor zákonodarnej moci a zároveň postavenia prezidenta najmä v zahranično-
politickej oblasti, ďalej transatlantické vzťahy v kontexte snáh o nezávislú obranu Francúzska,
európska politika prezidenta de Gaulla a nakoniec charakteristika špecifičnosti politiky de
Gaulla k Východnému bloku v čase studenej vojny.
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Pri skúmaní uvedených tematických oblastí autor aplikoval najmä metódu deskriptívnej
analýzy, na niektorých miestach využíva (v obmedzenej miere) metódu abstrakcie za účelom
vymedzenia teoretického rámca pre ďalšie skúmanie. Pomocou metód empirického skúmania
časti informačných zdrojov a komparácie autor charakterizuje a porovnáva jednotlivé prístupy
a názory politológov i politikov na politický režim Štvrtej republiky s cieľom posilniť
výkonné postavenie francúzskeho prezidenta. Na základe informačných zdrojov prezentuje od
viacerých renomovaných autorov rôzne podoby poloprezidentského systému, pričom on sám
neuvádza, ktorú z nich najviac uprednostňuje a prečo.
Metóda komparatívnej analýzy, dedukcia a čiastočne štatistická výskumná metóda sa uplatnili
najmä pri spracovávaní údajov a informácií získaných z rôznych prieskumov verejnej mienky,
volieb, referend, či z odborných názorov rôznych špecialistov.
Použitím metód analýzy, syntézy a verifikácie sa v práci skúmajú sekundárne informačné
zdroje hodnotiace rôzne aspekty politiky, politickej pôsobnosti a správania Ch. de Gaulla v
rôznych časových obdobiach.
Aplikáciou viacerých metodologických nástrojov autor obohatil svoj výskum tiež o zaujímavé
kvalitatívne prvky. Pre sledovaný zámer a ciele habilitačnej práce sú zvolené metódy vhodné,
ktoré autor primeraným spôsobom využil vo svojom výskume.

5. Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť
Monografia je výsledkom dlhoročnej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti jej autora.
Výsledky skúmania sú určené predovšetkým pre tú časť vedeckej a pedagogickej obce, ktorá
sa zaoberá problémami a otázkami európskej a medzinárodnej politiky a medzinárodných
vzťahov po druhej svetovej vojne, regionálnej integrácie na európskom kontinente, ako aj
úlohou a významom politických osobností v dejinách zvrchovaných európskych štátov.
Monografia nesporne predstavuje mimoriadnu pomôcku a užitočnú podporu pre univerzitnú
výučbu o reáliách európskej politiky ako pre pedagógov, tak aj pre študentov.

6. Odporúčanie autorovi práce
Bez odporúčaní.

7. Otázka oponenta
1. Aké sú prejavy gaullizmu v súčasnej zahraničnej politike Francúzska, najmä v kontexte
vývoja európskej integrácie a svetovej globalizácie?
2. V kapitole 4. sa diskutuje o rôznych pohľadoch renomovaných autorov na charakteristiku
a obsah poloprezidentského systému. K akej podobe poloprezidentského systému sa prikláňa
samotný habilitant a prečo?
3. Akým spôsobom a v akom rozsahu prezident Charles de Gaulle ovplyvnil vývoj európskej
integrácie vo svojej dobe?

8. Celkové hodnotenie práce
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti, ako aj situáciu v samotnej Európe, predovšetkým
v EÚ, hodnotím prácu ako vysoko aktuálnu. Dokonca niektoré postrehy autora by sa mohli
využiť ako istá motivácia či inšpirácia pri riešení súčasných problémov európskej politiky,
ktorým čelia mnohé štáty na európskom kontinente.
Odporúčam, aby po úspešnom habilitačnom konaní bol PhDr. Rudolfovi Kucharčíkovi, PhD.
udelený titul „docent“ vo vednom odbore „Medzinárodné vzťahy“.

Záverečnú prácu hodnotím:
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