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Andrea Jančárková: 
Zbrojení v Latinské Americe – nová bezpečnostní hrozba?  
 
Autorka se ve své práci věnuje bezpečnostní situaci v Jižní Americe, jež v současnosti stojí spíše ve 
stínu pozornosti věnované jiným, ‚krizovým‘ regionům, jako je Blízký východ nebo Sahel. Navzdory 
tomu ale samozřejmě i zde existují problémy, které představují relevantní výzvu politologickému 
výzkumu. Práce poukazuje na jeden z nich: výrazné zvýšení výdajů na obranu, k němuž v Jižní Americe 
došlo na počátku 21. století. Tento problém práce autorka zkoumá z perspektivy dvou etablovaných 
teoretických konceptů – bezpečnostního dilematu a závodů ve zbrojení. Od nich se také odvíjejí dvě 
hlavní výzkumné otázky: zda lze vývoj zbrojní politiky ve sledovaném období považovat za závody ve 
zbrojení a zda je toto zbrojení důsledkem situace bezpečnostního dilematu. 
 
Práce se v zodpovídání obou otázek odvíjí logicky a v přehledné struktuře. Autorka nejprve 
představuje parametry obou zvolených teoretických konceptů a odbornou debatu, které se o nich 
vedla a vede. Poté detailně rozebírá vývoj výdajů na zbrojení v pěti porovnávaných zemích: Brazílii, 
Chile, Kolumbii, Peru a Venezuele. Součástí analytického přehledu není pouze výčet faktů o 
obranných rozpočtech, ale také propracované zasazení vývoje obranné politiky dané země do jejího 
vnitrostátního a mezinárodního vývoje v historické perspektivě. Pomyslným ‚korektivem‘ 
objektivisticky pojatého výzkumu v této části je analýza diskurzu vztahujícího se ke zbrojení, jež je 
předmětem poslední z hlavních částí práce. 
 
Výsledkem je vyvážená analýza, která dochází k přesvědčivému závěru, že ačkoliv nese vývoj 
zbrojních výdajů ve vybraných zemích Latinské Ameriky některé rysy závodů ve zbrojení (resp. je lze 
sledovat u těch států, u nichž existují výrazné konfliktní dyády s jejich sousedy), obecně nelze v tomto 
regionu konstatovat přítomnost bezpečnostního dilematu v použitém teoretickém pojetí. Autorka 
k tomuto závěru dospívá transparentní cestou, jež kombinuje analýzu materiálních faktorů 
s historickou a diskurzivní analýzou a opírá se přitom o velké množství použitých zdrojů, s nimiž 
adekvátně pracuje. V celé práci prokazuje bezpečnou orientaci ve zpracovávané problematice a 
hlubší znalost zkoumaného regionu. Přesvědčivost argumentace podtrhují i vhodně doplněné grafy. 
Text je dobře zpracován i po formální stránce, včetně jazykových kvalit. Práce obsahuje všechny 
požadované přílohy – klíčová slova a abstrakt v angličtině a češtině, anglické shrnutí a původní 
projekt.  
 
Z výše uvedených důvodů práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 
výbornou.  
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