
Vyjádření vedoucího k diplomové práci Luboše Fendrycha: „Globalizace, vojenská moc a stát“ 

Diplomová práce má 112 stran v čemž je zahrnuto 12 stran seznamu použité literatury a zdrojů. 

Role vedoucího diplomové práce Luboše Fendrycha jsem se ujal ve druhém roce jejího řešení po 

dřívějším školiteli dr. Kofroňovi. Výběr tématu, koncepci a uchopení práce bylo tedy do značné míry 

záležitostí rozvah a konzultací studenta s původním školitelem. Nicméně o tomto „formativním“ 

období práce mám určitý přehled díky odborným seminářům, na které přicházel Luboš Fendrych vždy 

pečlivě připraven prezentovat rozpracovanost své práce.      

Vybrané téma považuji za relevantní a důležité, nicméně také za náročné a dosti široké, s čímž se 

ostatně pojí také některé poznámky níže. Cílem práce je analyzovat dopady procesů globalizace na 

otázky a přístupy k bezpečnostní politice států. Práce je objemná a skládá se z úvodu a závěru 

a rozsáhlé teoretické, metodologické a empirické části. Osobně mám rád spíše útlejší a přímo 

zacílené diplomové práce, nemůžu ovšem říci, že by některá se součástí posuzované studie byla 

vyloženě zbytečná. Patrně by ji občas šlo zestručnit, resp. udělat čtenáři přístupnější, např. vhodně 

vloženými referencemi namísto rozepisování některých bodů (např. části o globalizaci). 

V průběhu zpracovávání tématu se autor octl v určité slepé uličce ve smyslu nutnosti jiného 

metodického uchopení, než které původně plánoval. Částečně to podle mne bylo až přehnaným 

důrazem na metodologické a do určité míry i teoretické aspekty problematiky, které na podstatný čas 

zatlačily faktické stránky studovaného tématu do pozadí. Přestože si myslím, že teorie a metodologie 

by měli sloužit spíše než panovat, je určitě nutno zájem autora o metodologické a teoretické aspekty 

ocenit. Stejně tak je vhodné vypíchnout, že velkou část teoretických a metodologických východisek si 

autor sám nastudoval ze zahraniční literatury; absolvované kurzy v rámci studia mu zde asi tolik 

nápomocny nebyly. 

Z hlediska kvality obsahu jsou podle mne informativní a pečlivě zpracované teoretické a 

metodologické části. Empirická část je o stupínek níže. Přestože je v úvodních kapitolách věnován 

prostor diskusi přístupů v ohledu k jejich schopnosti izolovat kauzální vztahy, toto je podle mého 

názoru právě určitou slabinou empirické části. Vzhledem ke složitosti tématu (cílem bylo „izolovat“ 

efekty procesů globalizace) a obtížnosti empirického podchycení sledovaných indikátorů to ovšem 

není překvapující.  

Za do určité míry problematické považuji volbu a snahy o využití kritické geopolitiky pro extrakci 

předpokladů o studovaném vztahu mezi globalizací a bezpečnostní politikou, které by byly analyticky 

srovnatelné s předpoklady dalších využitých teorií. Diskutovat by bylo možno o výběru zemí pro 

případové studie; v práci jsou argumenty uvedeny a doporučuji, aby autor náležitě vysvětlil i 

v prezentaci při obhajobě.   

Celkově musím uznat, že diplomant věnoval přípravě diplomové práce značné úsilí a jistě i množství 

času. Byť patrně nešlo o zcela hladký proces, myslím, že mu bude cennou zkušeností pro další 

akademické působení. Přes uvedené poznámky považuji diplomovou práci Luboše Fendrycha za 

kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
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