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Autorka si pro svou práci zvolila poměrně široce zkoumané téma – působení Bundeswehru
v Afghánistánu. Odlišila se proto úhlem pohledu a stanovením výzkumné otázky: ptá se, zda
Německo a Bundeswehr jsou kompatibilní s koncepcí Německa jako civilní mocnosti i v době
realizace nové strategie ISAF. Definuje přitom hlavní kritéria civilní mocnosti v kontextu nasazení
v Afghánistánu. Výzkumná otázka je zkoumána v širším teoretickém rámci teorie rolí. Metodologicky
jde o jednopřípadovou interpretativní studii a jako metoda byla zvolena obsahová analýza řečových
aktů relevantních aktérů politického života SRN – vrcholných politiků a poslanců Spolkového sněmu.
V úvodu autorka stanoví svou výzkumnou otázku, definuje metodologii a metodu a představuje
použitou literaturu a prameny, obojí v dostatečně reprezentativním výběru. V první kapitole
představuje teorii rolí v její původní podobě, jak ji formuloval K. Holsti, a kriticky hodnotí její
použitelnost pro výzkum mezinárodních vztahů. Podobně představuje koncept civilní mocnosti,
formulovaný H. W. Maullem a rozpracovaný dále jeho týmem a představuje hlavní kritéria chování
civilní mocnosti, která používá ve své studii.
Třetí kapitola již analyzuje nasazení v Afghánistánu do doby hlavního zkoumaného období, tedy
v letech 2001-2009. V souladu s kritérii, která pro svou práci z konceptu civilní mocnosti vydefinovala,
vnímá chování SRN jako konzistentní s touto koncepcí a to nehledě na tragický letecký zásah v září
2009 v provincii Kundúz. Klíčová a nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola zkoumá, zda realizace nové strategie
ISAF změnila chování německé politiky. Postupuje tak, že provádí obsahovou analýzu řečových aktů
německý politických činitelů v kontextu hlavních mezinárodních událostí, týkajících se Afghánistánu v
tomto období – tedy v kontextu jednotlivých mezinárodních konferencí o Afghánistánu a
v parlamentních debatách při schvalování mandátů Bundeswehru, při nasazení v rámci AWACS a
v průběhu odchodu z Afghánistánu. V závěru autorka shrnuje výsledky svého výzkumu a odpovídá na
výše postavené otázky.
Autorce se podařilo zpracovat obtížné téma s použitím nosného teoretického konceptu a při
uplatnění metody obsahové analýzy rozsáhlého vzorku řečových aktů. Práce se tak soustředila na
legitimizační strategii německé politiky v Afghánistánu a ukazuje, že tato strategie a následné chování
Německa a Bundeswehru je kompatibilní s ideálně typickou rolí civilní mocnosti. V rámci
stanoveného tématu a pojetí kritérií civilní mocnosti se autorce podařilo předložit konzistentní a
dobře argumentovanou práci, která má menší formální nedostatky.
Doporučuje se přijmout práci k obhajobě a v závislosti na průběhu obhajoby ohodnotit známkou
jedna až dvě. Otázka, ke které by se autorka během obhajoby měla vyjádřit, se týká toho, nakolik
politika SRN odpovídala očekáváním spojenců a nakolik reflektovala spíše vnitřní kulturní mantinely
použití ozbrojených sil SRN v zahraničí.
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