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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Ondřeje Burdy 

Etický rozměr zahraniční politiky New Labour v letech 1997-2001 na 

příkladu mezinárodního obchodu se zbraněmi  

 

Snaha o prosazení „etického rozměru“ zahraniční politiky, tedy o důslednější 
uplatňování liberálně demokratických hodnot ve sféře, v níž jednání aktérů tradičně 
zohledňuje především zájmy definované v mocenských kategoriích, je jedním 
z nejpozoruhodnějších aspektů zahraniční politiky novolabouristické vlády před 
vyvrcholením irácké krize v letech 2002-03. Bakalářská práce Ondřeje Burdy se 
zaměřuje na klíčovou součást politiky „etického rozměru“ – snahu o regulaci 
mezinárodního obchodu se zbraněmi. Jde o zajímavé, v českém prostředí dosud jen 
okrajově reflektované téma, a autorovi se jej daří – na možnosti bakalářské práce – 
přesvědčivě zmapovat a v jinak převážně empiricky zaměřeném textu poukázat i na 
nejednoznačnost vztahu mezi zahraničněpolitickými zájmy a hodnotami i mezi 
politickou praxí a rétorikou. Autor pokrývá jak (často velmi problematické) 
bilaterální obchodní vztahy Británie, tak i její multilaterální iniciativy (Smlouva o 
zákazu používání nášlapných min, EU Code of Conduct) a snahy o větší 
transparentnost politiky obchodu se zbraněmi v podobě vydávání výročních zpráv. 
 
Téma i cíle práce jsou formulovány jasně, časové vymezení (shodné s působením 
nejvýraznějšího protagonisty politiky „etického rozměru“, Robina Cooka, na postu 
ministra zahraničí v letech 1997-2001) bere v úvahu omezený prostor, který 
bakalářská práce dává, a je plně obhajitelné, jakkoli autorovi uzavírá možnost 
prozkoumat dopady událostí 11. září a následné globální „války proti terorismu“. 
Struktura práce je logická a funkční.   
 
V rozboru literatury se autor adekvátně vypořádává s hlavními problémy 
primárních i sekundárních zdrojů, na nichž je jeho práce postavena – výrazným 
názorovým profilem hlavních titulů sekundární literatury a nejednoznačností 
statistických údajů. Místy se však dopouští stejně kategorických/emotivních soudů, 
jaké sám vyčítá přispěvatelům do klíčového sborníku New Labour’s foreign policy: a 
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new moral crusade? („zde nemá britská vláda žádnou omluvu“, s. 23) Jazyková úroveň 
práce je solidní, text je srozumitelný a čtivý. 
 
Určité připomínky je možné mít k formálním a praktickým náležitostem práce: 
v bibliografii chybí u článků a kapitol ze sborníků stránkový rozsah, odkazy pod 
čarou nemají sjednocenou grafickou podobu, kapitoly nejsou číslovány, což ztěžuje 
orientaci v textu. Příloha č. 1 mohla být integrována do tab. 1, přílohu č. 2 by bylo 
lepší vtělit do samostatného oddílu v bibliografii. 
 
K práci se nabízí řada doplňujících, upřesňujících a rozšiřujících otázek a rád bych 
autora touto cestou vyzval, aby se při obhajobě vyjádřil alespoň k některým z nich:   
- Představuje zdůrazňování etické dimenze v zahraniční politice New Labour 
kvantitativní změnu oproti labouristické zahraničněpolitické tradici liberálního 
internacionalismu, anebo je spíše jejím pokračováním v modernějším hávu? 
- K autenticitě „etického rozměru“: je podle autora spíše odrazem normativního 
náboje labouristické tradice, anebo jedním z řady projevů nechvalně proslulého 
novolabouristického „spinu“ a pózování? 
- Které další praktické závazky „etického rozměru“ se Blairova vláda vedle 
zpřísňování podmínek pro obchod se zbraněmi snažila sledovat, a s jakými 
výsledky? 
- Přetrval (a v jaké podobě) „etický rozměr“ novolabouristické zahraniční politiky 
svého zakladatele Cooka, anebo šlo z dnešního pohledu spíše o krátkodobý výkyv 
z tradice britské reálpolitiky? 
- Stala se v britském prostředí politika „etického rozměru“ impulsem k širší a hlubší 
filosofické debatě o vztahu etiky a zahraniční politikou, anebo zůstala pro 
akademickou obec spíš jen okrajovým fenoménem? 
 
Bakalářská práce Ondřeje Burdy beze zbytku splňuje nároky na bakalářské práce 
kladené. S potěšením ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena 
stupněm výborně.   
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