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Stručná charakteristika: 
Německo je a bude hlavním aktérem ve střední Evropě a jedním z nejsilnějším z hráčů 
evropské politiky. V SRN má přitom na tvorbu výsledné politiky spolku vliv mnoho faktorů a  
aktérů. U nich lze identifikovat rozdílná východiska, zájmy a přístupy. Týká se to různých 
aktérů v německých politických stranách, v administrativě spolku a jednotlivých spolkových 
zemí, v zemských organizacích politických stran, významných ekonomických korporacích a 
dalších klíčových organizacích a zájmových uskupeních, které mají vliv na tvorbu německé 
zahraniční politiky.     

Úkolem vědeckého projektu je co možná nejhlubší a nejširší a zároveň flexibilní zachycení 
názorového spektra v německé zahraniční politice. Při takto definovaném zadání vycházíme 
z toho, že někteří z výše uvedených aktérů mohou zastávat názory, které české zahraniční 
politice konvenují více než postoje čelných představitelů SRN. U jiných z nich se naopak 
setkáme s názory, které jsou ještě více vzdáleny našim postojům než aktuální stanoviska 
spolkové vlády.   
 
Cíle:  
Míra rozdílů či shod v zájmech a přístupech k zahraničně politickým otázkám ČR a Německa 
má jistou kontinuitu, je ale zároveň částečně proměnná v čase.  Pro další přístup české 
diplomacie k rozvoji česko-německých vztahů je proto důležité disponovat důkladnou 
analýzou, která bude obsahovat identifikaci společných zájmů a bude zároveň i vysvětlovat 
důvody a pozadí rozdílů a motivaci odlišných přístupů. Neméně důležitým aspektem analýzy, 
který bude mít pro českou diplomacii reálný přínos, je identifikace diverzity uvnitř německé 
zahraniční politiky.  

Analýza vypracovaná prostřednictvím vědeckého projektu bude součástí trvale zaměřené 
expertizy nejdůležitějšího zahraničně-politického souseda. Realizace projektu by měla 
v preferovaném  případě umožnit zapojení více výzkumných a akademických pracovišť 
koordinovaných s hlavním řešitelem projektu. Tím bude naplněn sekundární cíl projektu, tedy 
podpora  výzkumu zaměřeného nikoliv na politologické úvahy či „minulostní problematiku“, 
ale na konkrétní reálnou tvorbu zahraniční politiky SRN. 

Pilotní projekt pro rok 2010 by měl zahájit dlouhodobý a komplexní výzkum německé 
zahraniční politiky a jako takový by měl zahrnout několik úvodních studií. Studie by měly být 
zaměřené na témata jako například: Změny v procesu tvorby zahraniční politiky SRN; aktéři, 
zájmy a politická strategie SRN při zajišťování hospodářských zájmů; aktéři, zájmy a 
politická strategie SRN v německé integrační politice v EU; aktéři, zájmy a politická strategie 
SRN v německé bezpečnostní politice a podobně 

 
Formát výstupu:  
Souhrnná komplexní studie v rozsahu min. 100 stran v češtině (včetně stručného shrnutí 
v češtině a zároveň v angličtině či němčině), obsahující  dílčí studie k jednotlivým tématům.  
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