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Ondřej Burda se ve své bakalářské práci zabývá dvěma okruhy problémů. První se týká 
otázky, „zda byl po nástupu Robina Cooka na post ministra zahraničních věcí v politice 
labouristické vlády skutečně uplatňován etický rozměr“, druhý se pak zaměřuje na míru 
„praktické změny zahraniční politiky“ New Labour oproti předchozím konzervativním 
vládám. Přestože autor hovoří o tezích, z formulací vyplývá, že se jedná o výzkumné otázky 
práce (s. 1-2) a nikoli teze. Ty pak zkoumá v časovém rozmezí prvního volebního období 
labouristické vlády. 
Zkoumanou problematiku autor rozděluje do sedmi kapitol, úvodu a závěru. V úvodu autor 
dané téma vymezuje, zdůvodňuje jeho výběr a členění práce, velice stručně zmiňuje 
metodologii práce, provádí rozbor literatury a definuje základní pojmy, které v práci používá. 
Takto strukturovaný úvod lze vyzdvihnout. Bohužel na druhé straně se již v úvodu ukazuje, 
že autor se s tématem nevypořádal právě nejlépe. Práce naráží na několik problémů. Prvním je 
její celková koncepce. Autor si stanovil dvě výše zmíněné výzkumné otázky, z nichž druhá 
s ohledem na téma práce a samotnou formulaci otázky příliš do výzkumného rámce nezapadá. 
Z autorem formulované otázky totiž nevyplývá, že bude srovnávat etický rozměr zahraniční 
politiky (ne)prosazovaný konzervativci a labouristy. Mimoto se jedná v obou případech 
o velice nosná témata, že jedna otázka by vydala na celou bakalářskou práci, a proto jejich 
zpracování v jedné práci vyžadovalo značnou obezřetnost, což se autorovi příliš nepodařilo.  
Druhým problémem je absence konceptualizace britské zahraniční politiky, ke které se autor 
vůbec nevyjadřuje a v úvodu se omezuje pouze na projev Robina Cooka a výčet jeho priorit 
v zahraniční politice. Zcela opomíjí další aktéry, kteří se na formulaci a provádění zahraniční 
politiky labouristické vlády podíleli. Zejména je to osoba premiéra Tonyho Blaira, který 
velice aktivně v této oblasti od počátku své vlády vystupoval a hrál klíčovou roli. To se 
projevilo v jeho snahách centralizovat politické rozhodování včetně utváření a formulaci 
zahraniční politiky a posílení role své a svého úřadu (příkladem může být např. počet 
Blairových poradců, kteří v podstatě dublovali posty kabinetních ministrů). Vzájemné vztahy 
premiéra, jeho poradců a ministra zahraničí a také dalších ministrů a ministerstev zcela jistě 
měly vliv na autorem zkoumanou problematiku, zejména pokud se jedná o tak citlivé téma, 
jako je obchod se zbraněmi. Sám autor navíc spolupráci mezi Blairem a Cookem (byť bez 
hlubší analýzy) v práci zmiňuje při formulaci pravidel pro vydávání zbrojních licencí (s. 10). 
Toto opominutí se projevuje rovněž při definici „etického rozměru“. Autor se tento pojem 
snaží vymezit nejprve obecně, a pak konkrétně Robinem Cookem. Dochází ale k závěru, že 
ministr zahraničních věcí tento termín nijak nedefinoval. Je zajímavé, že se autor nepokouší 
o vnímání etického přístupu v zahraniční politice dovodit z Cookových projevů, když sám na 
s. 20 zmiňuje jeho projev na konferenci Labouristické strany v září 1999, kde hovoří o tom, že 
prodej zbraní Indonésii byl etický, protože vláda „odmítla každou licenci, pokud by zbraně 
byly použity k útlaku“. Naopak si autor vypomáhá Blairem a ztotožňuje se s jeho hodnotami, 
které mají být v politice prosazovány (s. 6), ale žádným způsobem roli Tonyho Blaira 
v zahraniční politice nereflektuje. Kdyby ale autor v úvodu jasně britskou zahraniční politiku 
konceptualizoval, vysvětlil její hlavní aktéry a vztahy mezi nimi, jejich míru zapojení do 
formulace zahraniční politiky, a pak se konkrétně zaměřil na Robina Cooka, jednoznačně by 
to přispělo k lepšímu pochopení zkoumaného problému. I když zúžení na ministra 



zahraničních věcí nelze považovat za příliš šťastné, zvláště když autor dále v práci hovoří 
o tom, že se bude zabývat rolí „vlády Tonyho Blaira“ (s. 10) či „vlády Jejího Veličenstva“ (s. 
17). Navíc s ohledem na druhou výzkumnou otázku by bylo vhodné stručně zmínit, jak se síla 
(resp. míra vlivu) jednotlivých aktérů na směřování zahraniční politiky změnila od předešlých 
konzervativních vlád. 
Dalším problémem je nejednoznačné vymezení předchozích konzervativních vlád. Autorovu 
formulaci v úvodu lze chápat, že bude porovnávat zahraniční politiku konzervativních vlád od 
roku 1979 s politikou New Labour. V tomto názoru čtenáře autor utvrdí na konci první 
kapitoly (s. 10), kde uvádí, že „je lepší srovnat jednotlivé kroky učiněné vládou Tonyho 
Blaira s kroky, které učinila předchozí vláda konzervativců“. Ovšem na s. 13 autor s odkazem 
na tabulku o přehledu zbrojního exportu (s. 14) začíná bez jakéhokoli odůvodnění rokem 
1992. Vhodné by proto bylo již v úvodu zdůvodnit, jaké období konzervativní vlády autor 
zamýšlí srovnávat s první vládou New Labour a na základě čeho si toto období zvolil. Mohl 
by toto autor zdůvodnit při obhajobě práce? 
Nedostatečné ukotvení práce se projevilo na ne příliš hluboké analýze zkoumaného tématu. 
Autor se často omezuje na popis problému a svá tvrzení nepodpírá dostatečnou argumentací. 
Např. na s. 14 autor stručně popisuje tabulku o britském zbrojním exportu a uvádí, že od roku 
1997 klesá jak počet zemí, kam Británie zbraně vyvážela, tak i hodnota licencí. Nezdůvodňuje 
ale proč v roce 2000 došlo ke zvýšení obou ukazatelů. Mohl by se autor k tomuto vyjádřit při 
obhajobě práce? 
Větší pozornost by si také mimo jiné zasloužila kapitola šestá „EU Code of Conduct on Arms 
Export“, ve které autor nejenže neprovádí hlubší analýzu tématu, ale nesprávně odkazuje na 
informace předložené „v druhé kapitole“ (poslední odstavec na s. 33 a třetí odstavec na s. 34), 
kterou podle zdůvodnění členění práce v úvodu (s. 2) je kapitola o britském obchodu se 
zbraněmi. Tato kapitola ale žádné takové informace neobsahuje. Lze je ale dohledat v kapitole 
první. Autor tak doplatil na nečíslování kapitol, které činí orientaci v textu obtížnější, zvláště 
při tak velkém počtu kapitol. Nesprávně rovněž v šesté kapitole používá podmiňovací způsob, 
když hovoří o výročních zprávách, které v souladu s ustanovením kodexu podávají informace 
o licencích. Tyto zprávy jsou veřejně dostupné, přinejmenším za období, které autor zkoumá. 
Nejedná se tedy o něco, co se má v budoucnu stát (s. 34). Je škoda, že se autor s jejich 
obsahem neseznámil, neboť mohl informace v nich poskytované využít při zpracování své 
práce. Autor také neříká, nakolik jsou pravidla kodexu pro jednotlivém státy závazná a jaké 
existují sankce za jejich porušení. Tyto informace jsou zvláště důležité s ohledem na autorovo 
tvrzení, že přijetí kodexu bylo úspěchem labouristické vlády. V jakém směru lze ale tento 
kodex považovat za úspěch není příliš jasné, když autor při srovnání evropských a britských 
pravidel následně hovoří o tom, že „snad jediné negativum“ vidí v tom, „že britská kritéria 
měla na domácí scéně vždy přednost před těmi evropskými“ (s. 34). Z textu ani nevyplývá, na 
základě jakých informací autor k tomuto tvrzení dospěl. Mohl by se autor k této otázce při 
obhajobě vyjádřit? 
Diskutabilní je rovněž označení přijetí kodexu jako úspěchu labouristů vůči předchozím 
vládám Konzervativní strany. Autor uvádí, že Konzervativní straně se kodex vyjednat 
nepodařilo, přičemž ale nezmiňuje, zda konzervativci chtěli něco takového prosadit. Až 
v samotném závěru práce (s. 39) autor říká, že „Konzervativní strana o nic podobného 
neusilovala“, čímž svoji argumentaci v příslušné kapitole v podstatě činí nerelevantní.  
Také v sedmé kapitole „Annual Reports on Strategic Export Controls“ se lze setkat s ne příliš 
vhodnou argumentací. Není např. jasné, co autora vedlo k přesvědčení, že se nemůže zabývat 
výroční zprávou za rok 2001, protože „vyšla až po skončení časového rámce, kterým se tato 
práce zabývá“. Toto opravdu není relevantní argument pro její opominutí. Autor navíc 
hodnocení těchto zpráv přenechává spíše na organizacích, které ani blíže nespecifikuje, např. 
u organizace TAPOL není z textu zřejmé, zda se jedná o instituci sídlící v Británii či jinde (s. 



37). V souvislosti s vydáváním zpráv hovoří autor o zvyšování transparentnosti, zejména u 
zprávy z roku 1999, která byla vydána v roce 2000. V roce 2000 byl přijat zákon 
o svobodném přístupu k informacím (Freedom of Information Act). Je tedy otázkou, zda 
poskytování většího množství informací ve zprávách určitým způsobem nesouvisí právě 
s tímto zákonem. Je škoda, že autor tuto skutečnost ve své analýze nereflektoval. Mohl by se 
autor k této otázce vyjádřit při obhajobě práce? Přestože autor zdůrazňuje v této oblasti rozdíl 
od přístupu Konzervativní strany, neanalyzuje výroční zprávu z hlediska etického rozměru 
zahraniční politiky New Labour.  
V práci se občas objevují argumenty, které příliš do textu nezapadají a nelze nalézt žádnou 
návaznost (např. s. 9 autor po výčtu pravidel pro udělení licencí, celý odstavec náhle, bez 
jakékoli souvislosti, zakončuje tvrzením, že „o krocích, které by měly zlepšit spolupráci mezi 
jednotlivými ministerstvy, se Robin Cook ve svém projevu vůbec nezmínil“). V textu se 
objevuji i nepravdivá tvrzení. Např. na s. 10 autor hovoří o „speciální parlamentní komisi 
zabývající se obchodem a průmyslem“, přičemž se ale jedná, jak vyplývá z poznámky pod 
čarou č. 30 na s. 11, o klasický parlamentní výbor zaměřující se na otázky obchodu a 
průmyslu. 
Samotný závěr práce bohužel ne příliš příznivý dojem z předloženého textu nezlepšuje. Autor 
zde opakuje dílčí závěry jednotlivých kapitol a samotné hodnocení z hlediska výzkumných 
otázek a použité metody se omezuje na jeden odstavec, přičemž zhodnocení metody zcela 
chybí. I v závěru se autor potýká s nedostatečně odůvodněnou argumentací a příliš 
zjednodušujícími tvrzeními. 
Problematickou se jeví i struktura práce. Není příliš jasné, proč první kapitola „Pravidla pro 
vydávání zbrojních licencí ve Velké Británii“ předchází obecnější kapitole „Charakteristika 
britského obchodu se zbraněmi“. Vhodné by bylo obě kapitoly spojit do jedné, čímž by se 
zabránilo i odkazování na sebe navzájem.  
Úroveň práce snižuje i její stylistická úroveň. Autor střídá 1. osobu j.č. (např. s. 6, 21, 24, 25, 
30, 34, 37) a 1. osobu mn. č. (např. s. 7, 30, 33, 36) s 3. osobou j.č., což působí při čtení práce 
velmi rušivě. Dále používá hovorové a do práce tohoto typu nevhodné výrazy. Např. na s. 2 „ 
I když je k tomu několik důvodů, tím nejzásadnějším je asi skutečnost“, „zdá se spíše“ (s. 6), 
„zdá se mi dokonce“ (s. 22), „proto se mi zdá“ (s. 25), „které byly jen tak někam kladeny“ (s. 
27). Nevhodně také působí výrazy jako „myslím si“ atd. Ne příliš dobře se autor vypořádal 
s psaním malých a velkých písmen: např. Ministerstvo zahraničních věcí např. na s. 7, 28, 36 
vs. ministerstvo ... např. na s. 21, 23, 32; Labouristická vláda na s. 15; konzervativní strana na 
s. 37. Práce místy trpí také překlepy či vypadáváním písmenek ve slovech. Vhodnější by také 
bylo dát anglické názvy a pojmy do kurzívy. Není rovněž příliš jasné, proč autor nedodržuje 
české názvy kapitol a dvě kapitoly ponechává v anglickém jazyce, i když v samotném textu 
práce české ekvivalenty názvů kapitol používá.  
Celkově by práci pomohla finální editace textu jak po obsahové, tak jazykové stránce. 
Seznam primárních a sekundárních zdrojů je reprezentativní a je škoda, že tomu neodpovídá i 
zpracování práce. Není ale zřejmé, proč autor seznam použitých internetových zdrojů 
nezačlenil přímo do seznamu použité literatury, kam jednoznačně patří, ale vložil jej jako 
přílohu č. 2. 
 
I přes výše uvedené nedostatky lze práci doporučit k obhajobě a ohodnotit stupněm dobře. 
 
13. ledna 2011 
 
Zuzana Kasáková 


