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Autor si vybral zajímavé téma, které dosud nebylo v české literatuře zpracováno a ani 

v literatuře německé a světové nepatří k zvláště frekventovaným. Autor k němu proto 

oprávněně přistupuje jako k „poli neoranému“ a staví si za cíl podat jeho co možná 

nejkomplexnější obraz, zohlednit všechny hlavní faktory, které jej formují a v závěru 

charakterizovat zvláště percepci vztahů z hlediska chilské politiky a diplomacie. Jeho analýza 

je proto mnohovrstevná, komplexní a má vysokou výpovědní hodnotu.

Autor přitom používá bohatou literaturu a dokonce i pramenné zdroje, které dostal 

k dispozici ne MZV Chile a které se týkají nejen poválečného období, ale i doby po roce 1990. 

Literaturu i zdroje kriticky posuzuje v úvodu, v němž zasazuje téma to širšího kontextu 

německé politiky vůči Latinské Americe a charakterizuje svou práci jako empirickou 

přehledovou studii. 

Práce má poměrně složitou strukturu, která ovšem odpovídá komplexnosti tématu. 

Historická první část rekonstruuje dlouhodobé vazby, spojené především s německou 

imigrací do Chile, bez nichž další vývoj vztahů (druhá až čtvrtá část) nelze pochopit. Poslední 

část se pak vzhledem výzkumu, prováděnému v samotném Chile, soustředí na chilskou 

optiku a koncepční zaměření politiky vůči Německu; využívá přitom poměrně vzácné 

možnosti pracovat s materiály, které jsou jinak nedostupné. Všechny části analýzy jsou 

bohatě dokumentované, ukotvené v pramenech, literatuře a mediálních výstupech. 

Autorovi se podařilo rekonstruovat vývoj vzájemných vztahů velmi přesvědčivě a práce může 

fungovat jako velmi solidní empirický základ pro každou další analýzu vzájemných vztahů, či 

politiky jedné nebo druhé strany v této bilaterální relaci. 

Práce je psána velmi dobrým jazykem a je prakticky bez chyb. Jedinou slabší stránkou je, že 

mohla být zpracována s větší teoretickou a metodologickou ambicí, například při využití 

některých konceptů jako je policy export, chování SRN jako Zivilmacht, liberální analýzy

domácích aktérů.  Pro případnou další akademickou práci s textem se takový posun nabízí. 

Práce má celkově výbornou úroveň a navrhuje se přijmout ji k obhajobě a ohodnotit 

známkou výborná. 
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