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Záměrem autora bylo r.rysvětlit vzájemnou bezpečnostní závislost, která panovala v 90.
letech minulóho století v aťghánsko-taclžickénl prostoru. Výchozí nryšlenkou bylo, že
bezPeČnostní dynamika dělá ztohoto úzentí specifickou oblast. která by však inadále
měla být vnímána jako součást středoasijského regionu.
Flned z PoČátku je třeba řict, že celá práce je velmi přehledně a logicky strukturována,
Fllavní výzkumnou otázku - Jak můžeme vysvětlit konfliktní dynainiku a bezpečnostní
situaci (autor PouŽÍvá daleko přiléhavější ýraz security patterns), která vzrrikla v 90.
letech v afghánsko-tádžickém politickém prostoru i. tak spolr_r s podpůrnými
otázkami dozvídáme v odpovídající podkapitole hned v úvoclu.
K Prozkoumání dané otázky autor vykonstruoval velmi propracovaný vlastní
teoretický mode1, jehož osou byly tři teoretické přístupy, Pivním je koncept
regionálního konfliktního komplexu definovaný předními teoiátiky konfliktních studií
z DePartmentu výzkumu míru a konfliktů zuniverztty v Uppsale. Druhým je koncept
regionálních bezpeČnostních komplexů, kteý do teorie MV u bezpečnostních studií
vnesli teoretikové tzy. kodaňské školy. Posledním je pak teorie stáuycn států (rveak
states) a je.jich bezpeČnostní dynamIky. Zatírnco první dva přístupy přinášejí do
bezPeČnostní problematiky princip regionalismu, třetí umožňuje trtuUsi vhled do
politických procesů ve specifické třídě států.
Autorova Práce je také velmi dŮkladně zasazena především do širších regionálních
debat. DŮrazem na teorii se mu podařilo vyhnout se v této oblasti bohužel relativně
běŽné PříliŠné ,,antropologizac|" či ,,etnologizac7" problému. Z hlediska empirických
studií je třeba ocenit také propojení dvou často oddělovaných oblastí výzkumu ((post)-
sovětologové se větŠinou specializují na Střední Asii, stejně tak jako afghánská
Problematika má spÍŠe své vyhraněné specialisty). Ještě důležitější je však teóretický
Přínos, kteý etabluje studium (re)distribuce moci, politické ekonomie konfliktů a
PředevŠÍm sociálních sítí v bezpečnostních studiích. Velmi sympatická je také snaha
překonat omezení běžně užívaného konceptu přelévání (spill over).
V metodologické rovině autor vymezil svoji metodu jaŘo komparativní, kvalitativní
hloubkovou analýzu, což je v přímóm souladu jak s teoretiCkým rámcem, tak i
s bohatou empiricko u bází.
Po standardní vědecké i formální stránce práce splňuje všechny požadavky, Je napsána
angličtinou vysoké odborné i lexikálně-gramatické úřovně,
V obhajobě bych autorovi doporučoval především zaměřit se na otázku důkladnějšího
Prozkoumání laktického ýznamu teorie kodaňské školy pro podobný typ studií.
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skeptika.
I Přes tuto sPÍŠe diskuzní poznámku bych práci označil za vysoce nadprůměrnou.
DoPoruČujiji k obhajobě a rád bych ji doporučil také na pochvalu děkana zá r.ynikající
DP. Hodnotím ji samozřejmějako v ý b o r n o u.

V Praze 2I.6.2006 PhDr. Vít StříteckÝ


