
Posudek vedoucí disertační práce 

Mgr. Tomáš Kristlík nastoupil k doktorskému studiu programu oboru iberoamerikanistika 

v roce 2011. Během prvních tří let splnil všechny předepsané zkoušky a atestace a složil státní 

zkoušku, následně začal pracovat na disertační práci. Dlouhodobě se u něj projevoval jak 

hluboký zájem o problémy současné Latinské Ameriky, široký rozhled a schopnost zasazovat 

dílčí problémy do kontextu, tak samostatný přístup, schopnost kriticky pohlížet na notoricky 

opakované teorie, formulovat nová stanoviska a obhájit je v diskusi. 

Velkým podnětem pro jeho další akademické směřování byl pobyt na Georgetown University, 

Edmund A. Walsh School of Foreign Service (Washington, DC) v letech 2012 – 2014, během 

nějž absolvoval studijní program Security Studies. Zde získal přehled o odborné literatuře a o 

konceptuálních východiscích a metodologických přístupech v rovině teoretické a praktické 

(nejen) k problematice politicko-bezpečnostní situace v Latinské Americe. Během studia byl 

také členem soutěžního týmu Georgetown University, který se v roce 2014 umístil na 4. místě 

v soutěži Cyber 9/12 Student Challenge, jež pořádal Atlantic Council v rámci Cyber Statecraft 

Initiative (Scowcroft Center for Strategy and Security); působil také jako editor časopisu 

Global Security Studies Review, vydávaného Georgetown University. 

Vedle práce na vlastní disertaci se Tomáš Kristlík zapojoval i do činnosti Střediska ibero-

amerických studií a také na popularizaci dějin a současných problémů amerického kontinentu 

pro širší veřejnost. V červnu 2012 se například podílel na organizaci veřejné diskuse 

v Americkém centru a v jejím rámci přednesl přednášku „Jackson v údolí Shenandoah“; 

v letním semestru akademického roku 2015/16 vedl volitelnou přenášku „Nevládní 

organizace a bezpečnost v Latinské Americe“. Publikoval také odborné studie - “The End of 

the Drug War: Its Implications and the Future of Drug Trafficking in Mexico.” Global 

Security Studies Review 1:1 (2012); “A Structural Assessment of the U.S. Counterespionage 

Apparatus Vis-à-vis the Chinese Espionage Efforts.“ Historie – Otázky – Problémy 8:2 

(2016). 

Ve své disertaci „Impact of Narcoterrorism on the Security Environment in the Americas“ 

navázal Tomáš Kristlík do určité míry na svou diplomovou práci, obhájenou na FSV 

(Mexické drogové kartely: dynamika nadnárodního organizovaného zločinu), téma ale 

podstatně rozvedl a rozpracoval z hlediska konceptuálního zakotvení i objemu 

zpracovávaného materiálu. Důležitý je především strukturální přístup k problematice, který se 

nenechává svést dílčími, byť dramatickými příběhy konkrétních kartelů nebo jejich 



protagonistů, ale přistupuje k problematice obchodu s drogami z perspektivy mezinárodních 

bezpečnostních studií. Zároveň mu tento strukturální přístup umožnil alespoň do určité míry 

překonat základní problém jakéhokoli studia této problematiky, totiž sporný charakter většiny 

dostupných pramenů. 

Předložená disertační práce není pouhým shrnutím existující literatury, ale originálním 

analytickým textem, který má ambice – na základě propracovaných teoretických východisek a 

následné důkladné analýzy - skutečně nabídnout řešení otázky, která patří v současném světě 

k nejzásadnějším. Není jen kvantitativním rozšířením stávající bibliografie, ale užitečným 

příspěvkem k mezinárodním debatám. 

 

Disertační práce Tomáše Kristlíka tedy splnila požadavky na samostatnou, na vlastním 

výzkumu založenou studii, která přinesla obsáhlé a pro další bádání využitelné výsledky.  

Odevzdáním disertační práce splnil Mgr. Tomáš Kristlík všechny povinnosti 

studenta doktorského programu v míře, která zcela odpovídá příslušnému 

zákonu a všem předpisům o této formě studia. 

 

 

Praha, 18. května 2019   Prof. Markéta Křížová, Ph.D. 

Středisko ibero-amerických studií FF UK 

 


