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Předložená rigorózní práce si klade za cíl analyzovat bezpečnostně-politickou 

dimenzi exportu zbraní na příkladu vlád Helmuta Kohla a Gerharda 

Schrödera. Téma samotné považuji za velmi přínosné a originální. 

V německém prostředí je mu sice věnována pozornost, v českém za to dosud 

nikoli. Po pročtení textu mám několik dílčích poznámek:  

Oceňuji a dokonce to považuji i s ohledem na studovaný obor mezinárodních 

studií za nutnost, že autor volí nějaký teoretický koncept. V tomto případě jde 

o známý Maullův koncept civilní mocnosti. Ten je vyložen sice poněkud 

stručně, ale je. Na druhou stranu je pak skutečně škoda, že se s konceptem 

nepracuje v uspokojivé míře v dalších částech práce (fakticky se tak koná jen 

na několika řádcích v závěru práce). Tady to skutečně chtělo zapojit koncept 

do kapitol 3 a 4. K čemu je pak totiž koncept v úvodní části práce vyložen, 

když se na něj nebere v textu nijak významně zřetel? Jak konkrétně souvisí 

s tématem kontroly exportu zbraní? Projevuje se zde vůbec? Uvažoval Maull 

při sestavování tohoto konceptu vůbec s otázkou kontroly exportu zbraní? 

Autor naopak vychází podstatně častěji z konceptu cyklického vývoje dle 

Brzosky, což je chvályhodné a aplikaci tohoto konceptu na bezpečnostně-

politickou dimenzi zvoleného tématu kvituji. Nicméně také zde bych plédoval 

za větší zapojení tohoto konceptu již i v deskriptivně pojatých kapitolách 3 a 

4. 

Struktura práce je po mém soudu logická, práce je strukturovaná 

pochopitelně a chronologicky, i když skutečně postrádám napojení 

teoretických konceptů do samotné struktury práce. Je to celkově škoda, 

poněvadž autor prezentuje jednotlivé teoretické koncepty uspokojivě a již 

v samotné první kapitole je vhodně propojuje se svým tématem. Také 

seznam použitých zdrojů považuji za dostatečný. 

Faktograficky je text v pořádku s tím, že se autorovi podařilo vydefinovat 

širokou škálu faktorů, které mají vliv na problematiku regulace zbraní. 

V pořádku je také kapitola 2, jejímž cílem je seznámit s normativním a 

institucionálním rámcem kontroly exportu zbraní. Autor správě poukazuje na 

malé schopnosti německého parlamentu při regulaci exportů, která byla 

patrná zvláště v období před rokem 1989. Zde bych však očekával například 



nějaké spojení se zvolenou teorií. Akcent práce však leží v kapitolách 3 a 4. 

Zde autor podniká úspěšný pokus o popis politiky exportu zbraní. Škoda, že 

obě kapitoly nejsou rozčleněny jednotně, abychom mohli lépe dospět ke 

komparaci přístupů obou vlád, jež by mohla být zajímavou přidanou 

hodnotou tohoto textu.  

Výsledný text rigorózní práce však považuji za přínosný. Výtky přetrvávají 

v oblasti propojení teorie a praxe, které skutečně mohlo být důslednější. Práci 

však doporučuji k obhajobě, formální, jazyková a obsahová kritéria, kladená 

na odborné texty, jsou zde splněna. 
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