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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Proces vyzbrojování patří k tématům s vysokou mírou politické relevance. 

Zasazením do teoretického kontextu malého státu v alianci navíc autor dostává 

téma vyzbrojování do vztahu s významnou akademickou diskusí.  

Zatímco teoretická diskuse o malém státu v alianci dává zkoumané téma do 

relevantního rámce, vyjádřeného obecnou hypotézou, že jedním z projevů 

dilematu malého státu (vliv – autonomie) je přizpůsobování výzbroje zájmům 

aliance (s.11). Rámec pro vlastní analýzu však tvoří série specifických hypotéz o 

faktorech ovlivňujících proces vyzbrojování (akulturace v NATO, vzdálenost od 

hrozby, stáří techniky, politické zájmy). Byť tyto hypotézy dávají smysl, jejich 

formulace i přidružená teoretická diskuse by mohly být kvalitnější. Např. H2 a 

H3b (faktor hrozby) jsou v zásadě totožné. H3a (stáří techniky) by si zasloužila 

vlastní teoretickou diskusi. Na škodu je také chybějící explicitní vyhodnocení 

hypotéz, byť implicitně se k nim autor v závěru vyjadřuje. 

Po zdrojové stránce posíluje práci několik rozhovorů s experty (MO, GŠ) a 

politiky (PS). Hloubku analýzy by však obohatil větší náhled do zahraniční 

akademické literatury věnující se zbrojním akvizicím. Takováto zahraniční 

perspektiva by mohla rozvinout výchozí hypotézy a zproblematizovat 

nepřekvapivá tvrzení a závěry vycházející z rozhovorů a oficiálních dokumentů. I 

na základě využitých zdrojů se však autorovi podařilo celkem zdařile popsat vliv 

alianční politiky a proces standardizace uvnitř NATO. 

Práce bohužel není prosta chybných či sporných tvrzení: např. s.29 „na krátký čas i 

Česká republika byla členem Varšavské smlouvy“. Opakující se spornou tezí je, že 

na rozdíl od současného NATO, Varšavská smlouva vyžadovala okamžité 

přezbrojení za sovětskou techniku (např. s.31). Byť existoval významný rozdíl 

mezi podobou zbrojních transferů v rámci NATO a Varšavské smlouvy během 

studené války, autor svou tezi vytrhává z historického kontextu. V poválečném 

období, kdy ozbrojené síly musí být vystavěny nanovo a zbrojní průmysl je třeba 

znovu vybudovat, se zbraně aliančního hegemona prosadí snadněji a rychleji než, 

když se po konci studené války vybírá mírová dividenda. 
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Vedlejší kritéria: 

Práce trpí velkým množstvím jazykových chyb, především špatnou 
interpunkcí. 

Celkové hodnocení: 

Diplomová práce Richarda Křikavy podává přehledný obrázek procesu 

vyzbrojování AČR. Pozitivní na práci je její zasazení do teoretického kontextu 

malého státu v alianci a obohacení písemných zdrojů o rozhovory s experty a 

politiky. Větší využití zahraniční literatury by však pomohlo prohloubit analýzu a 

přinést sofistikovanější závěry. 

Výsledná známka: C 
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