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Autorčin nápad analyzovat proběhnuvší  českou diskusi o nové  strategické koncepci NATO, 
přijaté v listopadu 2010,  s využitím konceptu epistemického  společenství považuji  za velmi 
chvályhodný  jak  s ohledem  na  aktuálnost  tématu,  tak  kvůli  snaze  o  jeho  zasazení  do 
teoretického rámce. Jako v práci  identifikovaný člen české epistemické komunity musím na 
tomto místě preventivně konstatovat svou nepochybnou podjatost; věřím, že mi nezabrání v 
nestranném hodnocení posuzovaného textu. 
 
Práce  si  v úvodu  (s.  3)  klade  za  cíl  zjistit,  jak  v ČR  probíhala  debata  o  nové  strategické 
koncepci NATO, kdo byli  její aktéři a  jaká byla hlavní „témata  štěpení“. Teoretickou oporu 
poskytl koncept epistemického společenství, vypracovaný Peterem Haasem, jehož podrobné 
představení obsahuje první kapitola. Následující část je věnována obecnému rozboru alianční 
debaty  ke  strategickému  konceptu  a  jejích  výsledků.  Za  věcné  jádro  práce  lze  považovat 
kapitoly  3  a  4,  v nichž  autorka  rozebírá  paralelní  českou  diskusi  a  snaží  se  vymezit 
epistemickou komunitu, jež se jí účastnila. Následuje pátá kapitola sumarizující obsah přijaté 
alianční koncepce a závěr práce.  
 
Struktura  samotná  působí  logickým  dojmem,  přesto  k ní mám  dvě  připomínky.  Za  prvé, 
zařazení  přehledu  ideových  proudů  v české  zahraniční  politice  (kap.  1.5)  do  úvodní  části 
věnované konceptu epistemického společenství nedává smysl, mnohem logičtější by bylo její 
začlenění  do  kapitoly  4.  Za  druhé,  přítomnost  kapitoly  5  je  s ohledem  na  záměr  práce 
nadbytečná, protože představuje pouze abstrakt oficiálního dokumentu, aniž by byla jakkoliv 
provázána  s analýzou  provedenou  v kapitolách  3  a  4.  Kromě  toho  se  do  značné  míry 
obsahově překrývá s kapitolou 2.3. 
 
Kladně  hodnotím  představení  konceptu  epistemického  společenství  v kapitole  1,  které  je 
suverénní a dokládá autorčino pochopení použitého teoretického rámce. Poté však, obávám 
se,  začíná  kvalita  práce  upadat.  Hlavním  problémem  je  nedostatečná  operacionalizace 
výchozího konceptu a nejasná metodologie. Kapitoly 3 a 4 proto končí  jako přehled  toho, 
kdo,  kde,  kdy  a  co  řekl  na  odborných  seminářích,  které  byly  v rámci  české  debaty 
zorganizovány.  Tento  krok  je  samozřejmě  nezbytnou  součástí  nastíněné  analýzy,  ale 
rozhodně by neměl být součástí jedinou.  
 
Když autorka v podkapitolách 4.1.1  ‐ 4.1.4 vymezí v bodech  českou epistemickou komunitu 
(mimochodem,  logičtější  by  bylo  používat  označení  „česká  bezpečnostní“,  případně 
„zahraničně‐bezpečnostní  komunita“),  není  vůbec  jasné,  jak  k tomuto  vymezení  došla  a 
neposkytne k němu žádný komentář. Hned poté následuje asi nejslabší část práce, kapitola 
4.2, která je fakticky souborem akademických CV. Navíc není jasné, proč jsou někteří členové 
epistemické komunity „vyznamenáni“ samostatným medailonem, zatímco  jiní  jsou „odbyti“ 
pouhým  výčtem  (s.  62‐63). Ani  aplikace Adler‐Haasova modelu  tvorby politických  výstupů 



v kapitole 4.3 není příliš uspokojivá: není například  jasné, v čem spočívá „politická  inovace“ 
indikovaná  v podkapitole  4.3.1. Na  konci  kapitoly  4  bych  také  očekával  analytické  shrnutí 
provedeného výzkumu, které se ale nedostaví. 
 
Obávám se, že problémy práce vyplývají z rozporu mezi ambiciózním (a velmi sympatickým) 
záměrem  aplikovat  koncept  epistemického  společenství  na  českou  odbornou  debatu  o 
strategické koncepci NATO a poněkud „líným“ přístupem, který se fakticky omezil na rozbor 
jednoho  sborníku  a  dvou  seminářů,  které  mu  předcházely.  To  mi  připadá  na  seriózní 
akademický  rozbor  poněkud málo.  Souvisí  s tím  i  omezený  rozsah  použitých  zdrojů, mezi 
nimiž  (s výjimkou  teoretických  textů)  chybí  cizojazyčné  práce,  což  zejména  u  pasáží 
pojednávajících obecně o NATO považuji za značné omezení. Ještě méně pochopitelné je, že 
v seznamu  zdrojů a v odkazech chybějí dřívější  strategické koncepce NATO, o nichž přitom 
práce, byť stručně, pojednává (s. 24‐27). Autorka také nevysvětluje postup, jakým se snažila 
získat  osobní  vyjádření  designovaných  členů  epistemické  komunity.  Předpokládám,  že 
součástí bylo emailové  rozesílání dotazníku, což by bylo dobré  zmínit  (zmiňuji  je proto,  že 
jsem  byl  jeho  adresátem,  a  současně  se  tímto  omlouvám,  že  jsem  na  zaslaný  email 
neodpověděl;  rozesílat  tyto  maily  na  poslední  chvíli  těsně  před  vánocemi  však  asi  není 
vhodná strategie). 
 
Dojem  z práce  kazí  i  řada  dalších, méně  podstatných  chyb,  jako  jsou  překlepy,  stylistické 
neobratnosti a omyly v psaní osobních  jmen  (např. „koncept  lze srozumitelněji vysvětlit na 
Robertovo  Putnamovo  vysvětlení“  –  s.  18;  „Petr  Drulák  determinuje  českou  zahraniční 
politiku  do  čtyř  ideologických  skupin“  –  s.  22;  „Rasmunssen“ místo  Rasmussen  –  s.  27; 
„Prague Security Studies  Institutu“  ‐  s. 37, 39; „Kremlin“ místo Kreml  ‐  s. 48). Autorka má 
také  občas  sklon  předkládat  rezolutní  tvrzení,  která  jsou  značně  problematická  („v 
propojeném  globalizovaném  ekonomickém  systému,  který  je  náchylný  na  velké  globální 
ekonomické otřesy, bude mít  jakákoliv bezpečnostní krize kdekoliv na  světě bezprostřední 
dopad na stabilitu mezinárodního prostředí“ – s. 2; jak potom vysvětlit absenci dopadů např. 
konfliktu  v Kongu,  kde  v letech  1998‐2002  zemřely  odhadem  4  miliony  lidí?)  nebo 
neodpovídají  provedené  analýze  („čím  větší  je  potřeba  odbornosti  a  erudovanosti  a  čím 
menší  jsou politické ambice,  tím více  stoupá pravděpodobnost,  že výsledky politiky budou 
ovlivněny  epistémickou  skupinou“  –  s.  78;  jak  se  to  slučuje  se  zjištěním,  že  proběhnuvší 
odborná debata v ČR neměla prakticky žádný vliv na oficiální politiku?). Jinak je z formálního 
hlediska práce v pořádku a obsahuje všechny požadované náležitosti: anotaci a klíčová slova 
v češtině  a  angličtině,  závěrečné  anglické  shrnutí  a  původní  projekt,  potěší  i  zpracovaný 
seznam zkratek. 
 
V posuzované práci se sváří zajímavý výzkumný záměr a  logická základní struktura s absencí 
propracované metodologie a nedotažeností výchozího konceptu do ucelené aplikace. Mohu 
ji proto doporučit k obhajobě, ale s ohledem na výše uvedené nedostatky jen s hodnocením 
velmi dobře. 
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