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Předložená práce sleduje poměrně ambiciózní cíl představit chilsko-německé vztahy 

v současnosti i v široké historické retrospektivě, která je pro jejich současnou podobu stále 

určujícím – a nutno říci pozitivním – faktorem. Vliv německé imigrace do Chile v 19. a 20. století 

a vznik specifické chilsko-německé komunity v Chile jako nepřehlédnutelné komponenty 

minulých i současných chilských elit se promítá prakticky do všech základních dimenzí 

bilaterálních vztahů SRN-Chile. Historické metody představují z těchto důvodů základní 

řemeslný instrument této prima vista empirické studie, obohacené v závěru i prvky kvalitativní 

analýzy. Autor se zdaleka neomezuje na klasické dějiny diplomacie a čerpá, i díky svému 

studijnímu pobytu v Chile, ze širokého spektra hůře dostupných pramenů, a to i velmi exkluzívní 

provenience (např. i z Archivu MZV Chilské republiky).

Ne všechny původně položené otázky ovšem bylo možno zodpovědět, zejména určit a 

přesněji popsat podíl SRN na tvorbě politiky EU vůči zemím Latinské Ameriky, mj. i na příkladu 

vztahů k Chile. Z řady důvodů se i zde nabízí aplikace „konceptu civilní mocnosti“, který 

potažmo jakoby přenechává v rámci EU hlavní iniciativu, resp. Federführung tradičním aktérům

Španělsku a Portugalsku (způsobem, který byl kritizován i některými německými politickými 

subjekty) a v některých oblastech se může projevovat po r. 1990 jako důvod jistého „ústupu

z pozic“ – nikoliv snad v hospodářské oblasti, určitě však např. v aktivitách kulturní diplomacie, 

resp. zahraniční kulturní a vědecké politiky. Tuto hypotézu by však bylo nutno exaktněji doložit 

rozborem vztahů SRN k ostatním latinskoamerickým zemím, mj. i na základě reprezentativního 

korpusu pramenů a literatury. Zejména archivní prameny ještě nejsou v Politisches Archiv des 

Auswärtigen Amtes badatelům běžně k dispozici, proto i v bilaterálně založené práci J. Jindry 

dominuje spíše chilská perspektiva této relace. 

To ale na závažnosti jeho snažení nic nemění: autor zpracoval velmi kvalitní a pramenně 

dobře podloženou syntézu, jejíž historické pasáže (např. o německém vlivu na chilské instituce a 

hospodářství již v 19. století) umožňují pochopit privilegované postavení Německa v chilských 

„evropských“ prioritách: SRN je stabilně nejdůležitějším evropským obchodním partnerem Chile, 

SRN se také silně zasadila o sjednání a podpis asociační dohody Chile s EU v r. 2002. Obráceně 

to na první pohled neplatí, prioritu německých investic a obchodu představuje v Latinské 

Americe Brazílie a Argentina – je to ale dáno mj. i velikostí a významem tamních trhů.



Poslední, nejrozsáhlejší kapitola práce představuje bezesporu nejoriginálnější autorův 

přínos. Obsahuje přehlednou a logicky uspořádanou analýzu vztahů, postojů a očekávání chilské 

diplomacie k SRN a jejích určujících témat. Autor se ovšem nevyhýbá i neuralgickým bodům, jež 

ovšem představuji v celkových trendech spíše „výjimky z pravidla“, byť široce medializované 

jako kauzu Colonia Dignidad či exil Ericha Honneckera v Chile (kdy se ale „chilské kulisy“ staly 

spíše vzdálenou vedlejší scénou nejnovějších německých dějin).

Diplomovou práci Jana Jindry doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm 

výborně. Navrhuji během obhajoby podrobněji prodiskutovat např. stopy a dopady vztahů Chile 

k někdejší NDR po r. 1990, postoje chilského exilu v NDR k Honeckerovu režimu a obecněji 

dnešní hodnocení politiky NDR vůči latinskoamerickým zemím z pohledu nejnovějších prací o 

zahraniční politice bývalé NDR.
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