
Posudek na diplomovou práci sl. Martiny RUBEŠKOVÉ 

„Obranná politika Francie po konci studené války.  

Změna postavení armády“ 

 

 

Svou diplomovou práci se rozhodla sl. Rubešová věnovat především důkladné analýze tří 

tzv. Bílých knih obranné politiky vydaných francouzskou vládou v letech 1974, 1994 a 2008, tedy 

v době zásadních změn, jak vnitropolitických (první kniha byla schválena několik let po odchodu 

jednoho z nejvýznamnějších prezidentů, C. de Gaulle), tak zahraničně politických (především po 

konci studené války, ale taky v době, kdy Francie již neměla kolonie a nebyla ve skrytém 

válečném stavu jako na začátku 60. let). Tuto analýzu Bílých knih doplnila autorka dalšími 

významnými legislativními normami. Autorka se však zaměřila především na otázku změny 

postavení armády v rámci obranné politiky především v posledním dvacetiletí se zaměřením na 

strategickou tvorbu obranné politiky. 

Je možná překvapivé, že tomuto tématu se badatelé a specialisté na bezpečnostní a 

obrannou politiku tolik nevěnovali (zjm. vzhledem k bohatství literatury o obranné politice). Tím 

však nabírá předložená práce na zajímavosti a originalitě. Především bych podtrhl snahu autorky 

pojmout a analyzovat různé úhly pohledu na zvolenou problematiku a obzvlášť pak důkladnou 

analýzu a srovnání výše zmíněných strategických základních dokumentů, tedy Bílých knih. 

Práce přináší zajímavé rozbory vývoje francouzských přístupů k tématu bezpečnosti, zjm. 

pak mezinárodní bezpečnosti a bezpečnosti jedince, a také analýzu cest k přehodnocení aktuálních 

či dlouhodobých hrozeb. Zajímavé je také poukázání na postupnou komplexifikaci vládních 

přístupů k obraně, resp. proměnu definice obrany, prolínání obranné politiky a národní 

bezpečnosti. 

Celkově je práce sl. Martiny Rubeškové velmi zajímavá a přínosná k pochopení procesu 

proměny obranné politiky Francie od 70. let. Použití teorie kodaňské školy sice autorka zvolila s 

přesvědčivým výsledkem, v samotných kapitolách by toto použití mohlo být ale výraznější, 

obzvlášť pak v poslední kapitole, která má především faktografický charakter (zjm. pak převzetí 

jednoho průzkumu veřejného mínění nedostatečně prokazuje, že „francouzští občané vždy 

podporovali svou armádu a obranu“). 

Poznámkový aparát je dostatečný a literatura je správně použitá. 

Práce plně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Navrhuji ohodnocení velmi dobře. 

 

V Praze dne 27.1.2011 

Doc. Michel Perottino, PhD. 


