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Autor si zvolil velmi obtížné a málo probádané téma, které navíc není rozpracováno ani 
z hlediska metodologického – analýzu politických aspektů kontroly exportu zbraní v SRN po 
roce 1989 a vlivu vnitřního a zejména vnějšího prostředí. Ve své rigorózní práci navíc, na 
rozdíl od práce diplomové, dopracoval pasáž o civilní mocnosti, doporučenou
v oponentském posudku a tím vyhověl oprávněnému požadavku zahrnout téma práce do 
širší teoretické diskuse. Vzhledem k malé ukotvenosti tématu v teoretické literatuře se autor 
soustředí na analýzu, pro niž používá hlavně dva analytické koncepty – jednak málo známý 
koncept cyklického vývoje exportní politiky, který při analýze předešlého období zbrojního 
exportu definoval a úspěšně obhájil Michael Brzoska, jednak obecně známý koncept 
europeizace. Práce tak navazuje bezprostředně na současnou debatu o roli teorií ve výzkumu 
zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, která v jedné své části směřuje k teoretickému 
pragmatismu (Gunther Hellmann) a posilování empirické a analytické stránky výzkumu, 
soustředí se na definování/použití analytických konceptů a jejich další upřesňování, případně 
cílí na kategorizaci jednání zkoumaných aktérů. 

Struktura práce téma logiky rozvíjí: v úvodu autor definuje svou výzkumnou otázku, 
představuje použité koncepty a jejich operacionalizaci v jednopřípadové disciplinované 
interpretativní studii. Představení zdrojů a literatury včlenil přímo do první kapitoly; tento 
poněkud neobvyklý postup mu umožnil propojit pojetí exportu zbraní a jeho kontroly s již 
existujícím výzkumem. Definuje zde pak i širokou škálu faktorů, které regulaci exportu zbraní 
ovlivňují. Druhá kapitola pak analyzuje normativní a institucionální rámec kontroly exportu 
zbraní, jeho postupné utváření v poválečném období, poukazuje na relativně slabou roli 
parlamentu a politickou institucionální tradici regulace exportů před rokem 1989. Práci tak 
dodává důležitý historický kontext, nezbytný pro posouzení charakteru změny v této oblasti 
politiky po roce 1990.
Tomuto období se pak věnují kapitoly 3. (vlády H. Kohla) a 4. (vlády G. Schrödera), v nichž 
autor sleduje jak vliv dříve uvedených vnějších a vnitřních faktorů, tak výslednost jejich 
působení na regulaci zbrojního exportu. Ukazuje na dynamiku změn v německé politice 
zbrojních exportů a zasazuje ji do širšího kontextu změn ve světové a německé politice 
obecně. Poukazuje mimo jiné na postupně sílící vliv EU na danou oblasti národní politiky, 
který v Německu paradoxně vedl k částečnému rozvolnění restrikcí přísnějšího systému 
národní regulace. Závěr pak poměrně podrobně shrnuje výsledky práce a přichází s 
odpověďmi na výzkumné otázky.

Autor se s tématem a metodologickými problémy tohoto málo probádaného terénu zabýval 
poctivě a skutečně dlouhodobě, hledal nejefektivnější uchopení a koncepční zarámování 
výzkumu. Zpracoval přitom velké množství pramenů a literatury. Zohlednil velké spektrum 
vnějších i vnitřních faktorů, které politiku SRN ve zkoumaném období formovaly. Práce má 
výrazný interpretativní charakter, není komparativní studií, ale posuzuje proces utváření 
politiky jako kontinuum se specifickými rysy v jednotlivých obdobích. Vznikl tak plastický a v 



historickém čase ukotvený obraz německé politiky exportu zbraní, který v české akademické 
literatuře zatím chyběl a není příliš obvyklý ani na mezinárodním poli.
Přes objektivní omezení, se kterými se autor potýkal (např. nedostatek pramenů, nemožnost 
provádět standardní výzkumná interview) a neprobádanosti tématu regulace exportu zbraní 
v SRN (a tedy nedostatečná odborná literatura a omezená expertní diskuse k tématu), vznikla 
novátorská rigorózní práce dobré akademické úrovně. Doporučuje se proto přijmout ji 
k obhajobě. 
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