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oponentní posudek na disertační práci RNDr. Jiřího Tomeše
,,ozbrojené konflikty po konci studené války: kritická kvantitativní
ana|ýza*

K posouzení byla předloŽena disertační práci RNDr. Jiřího Tomeše
,,ozbrojené konf|ikty po konci studené vá|ky: kritická kvantitativní ana|ýza,, - o
ce|kovém počtu 243 str., z toho 78 stránek tabulkových pří|oh.

Autor přib|iŽuje témata z po|itické geografie, které je přes svou podnětnost a
aktuá|nost v naší geografii poměrně netradíční. Práce je |ogicky vystavěna, a|e
přesto k ní mám některé drobnější připomínky. V úvodu nastiňuje autor primární

motivy a východiska práce prostřednictvím tezí' Na ně navazuje 13 hypotéz,

diferencovaných do tvou témat, která se podle mého názoru si|ně pro|ínají - na
prob|ematiku věcného řešení ozbrojených konfliktů a metodicko-statistické studium
konf|iktů. Nás|eduje rozsáh|á a dobře propracovaná teoretická část, diskutující
poznatky ze zák|adní literatury, zaměřené na sledovanou prob|ematiku. Autor
rozebÍrá poznatky sociá|ního dan,.rinismu, teorii re|ativní deprivace či teorii
skupinového nároku, V závěru této části před|t|ádá geooo|itické a ekononrické teorie
války. Nás|eduje část věnovaná definování konf|iktů a vá|ek a metodickým
prob|émům, souvisejícím s od|išnými pojetími u různých autorů. Yýchozí daÍabáze
jsou jak z h|ediska kvantitativního, tak kvaIitativního nato|ik od|išné, Že např. počty
konf|iktů jsou u maximá|ní a minimá|ní varianty aŽ trojnásobné. odlišně jsou
v databázích chápány i mezistátní, resp. vnitrostátní konf|ikty' Např. podle jedné
z nich v |etech 2004 a 2005 neprobíha| ve světě Žádný mezinárodní konf|ikt a to
proto' Že v Iráku a Afghánistánu proti USA nestá|y sí|y vládních s|oŽek. Někteří
autoři zavádějí pojem internaciona|izované konf|ikty, to jsou takové' které do této
podoby přerost|y z vnitrostátních konf|iktů. Mnohostranně internaciona|izovaná by|a
např. vá|ka vbýva|ém Zaire' Komp|ikovanost ozbrojených konfliktů po roce 1990
ilustruje mapka na str. 29.

Dů|eŽitou částí práce je typo|ogie konf|iktů pod|e příčin a to zdůvodů, Že
příčiny se povaŽu1i za e|ementární předpok|ad jejich vysvětlení a hlavně, pokud je to
moŽné, i jejich řešení. Změna geopo|itických podmínek a nové konf|ikty vedou k
oŽivení zájmu o h|edání jejich příčin. Ty jsou pod|e autora povahy kulturní,
ekonomické nebo politické. Někteří odborníci předpokládají Se, Že právě konf|ikty
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kulturní či etnicko-nacionální budou charakterizovat 21. sto|etí a pod|e některých

autorů povedou ke vzniku aŽ 50 nových samostatných států. Proto poněkud

optimisticky působí graf na str. 40, kde maximá|ní vývojové křivky je dosaŽeno

v letech 1990 - '1993, pak v prvních |etech 2,1. sto|etí k|esá četnost konf|iktů na

polovinu.

Při posuzování geografických faktorů se naráŽi již na k|asické prob|émy

s hodnocením geopo|ohy. Geopo|itické faktory podle některých autorů určují jako

jednu z rozhodutících g|obá|ních ohnisek ob|ast Kaspiku a Perského zá|ivu.

o,Loughlin (2005) v této souvis|osti parafrázuje známý citát Mackindera a říká ,,Kdo

ov|ádá region Perského zá|ivu a Kaspiku, ov|ádá světovou ropnou scénu; kdo ov|ádá

svět ropy, ov|ádá světovou ekonomiku; kdo ov|ádá světovou ekonomiku, ov|ádá

SVět'..

Na str. 61 Se autor znovu vrací k jednot|ivým databázím a pokouší Se

specifikovat jejich nedostatky. Geografickou diferenciaci konf|iktů pod|e typů d|e

různých databází přib|iŽují mapy na str. 62 a 63, ty povaŽuji pro ce|é dí|o a pro

pochopení prostorové diferenciace za rozhodujíci' Na závěr této části práce mi

poněkud chybí názor autora, kterou z dalabází povaŽuje za ,,nejobjektivnější.., uvíta|

bych pokus o geografickou regionalizaci konf|iktů dotaŽenou do mapové podoby.

Zjištěné skutečnosti se pokouší autor vysvětlit prostřednictvím faktorů

nezávislých proměnných' Prob|émem zde mŮže být dostupnost a reprezentativnost

některých indikátorů. Přesto pracuje autor s pozoruhodným souborem 87 parametrů
* od skupin etnických či ku|turních, ekonomických aŽ po geopo|itické. Zde by mě|

autor vysvět|it výs|edky kore|ační ana|ýzy, zahrnuté do diagramu na str. 79.

Ana|ytické postupy rozšiřuje na str. B3 o komponentní ana|ýzu nezávis|ých

proměnných. Uvedenými 6 faktory - vyspě|ost, vzdělanost a kva|ita Života, etnická či

jazyková heterogenita, vnitřní sociá|ně ekonomické rozdí|y a konečně historická a

geografická predispozice - |ze vysvětlit téměř 60 % ce|kové vstupní variability

proměnných. Po shrnující ana|ýzu využivá autor ještě výs|edky regresní ana|ýzy.

Ce|kově povaŽuje autor výs|edky za má|o vypovídací. Je to proto, Že hodnocení tak

s|oŽitých sociá|ních jevů a jejich interpretaci, ne|ze za|ožit pouze na dvou

statistických metodách, resp. Že na zák|adě jejich výsledků ne|ze vyvozovat
jednoznačné závěry. Cožje pod|e mého názoru ve|ice správné.
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Další rozsáh|á část práce se věnuje charakteru ozbrojených konfliktů, kde jsou

rozebírány některé zák|adní vývojové trendy jako je např. pokles počtu

mezinárodních a růst počtu vnitrostátních konf|iktů, rozdílnost trendů v zemích oEcD
a zemích |eŽících mimo oEcD, pok|es výskytu občanských vá|ek' rozmach konf|iktů

za identitu, rozvoj gueri||ových metod boje a terorismus. Ve|ice variabilní jsou počty

obětí konf|iktu. Např. odhady pro Zaire v letech 199B - 2004 se pohybují od 150 tisíc

do 3,8 mi|. (většinou se mnohdy jedná o oběti ,,nepřímé..). Tyto disproporce iIustrují

mapy na str. 114 a 115' Zajímavým trendem v pos|ední době je sniŽováni rozdí|ů

mezi formami a způsoby vedení vá|ek a konfliktů a proměna charakteristik vá|ek

v d|ouhém časovém horizontu. Tab. 34 si všímá aktérů vá|ky, proč vznik|y, v čím

zájmu a proč jsou vedeny, jaký by| rozsah a prostředky atd' BohuŽe| není jasně

specifikováno, co je chápáno pod pojmem ,,pre-moderní.., ,,moderní.. a ,,postmoderní.,.

Mám na mys|i časové určení. Nejnovější téma v rámci studií současných vá|ek

představuje globa|izace a rozšíření obchodu se zbraněmi. Většina jejich expot1u, na

jejich če|e jsou USA a Rusko, směřuje do rozvojových zemí (USA 64 o/o) a Rusko

(dokonce 93 %).

Pos|ední kapito|u představují geografické aspekty a proměny geografického

rozšíření vá|ek a konfliktů' Pod|e dé|ky by|o v mezistátních konf|iktech nejvíce

angaŽováno Portuga|sko a pod|e počtu obětí USA (3 - 6 mil. obětí)' Nejvíce

konf|iktní zemi je dosti překvapivě Barma (pod|e dé|ky konf|iktu) a Vietnam (pod|e

počtu obětí - přes 2 mi|.).

Závěr je zaměřen na potvrzení či vyvrácení hypotéz, uvedených v Úvodu

práce. Jejich potvrzení je v mnoha případech ve|ice vágní. To p|atí zejména u

hypotéz vázaných na výs|edky kore|ační a regresní ana|ýzy' Autor si p|ně

uvědomuje, Že zjištěné výsledky mohou být ov|ivněny zvo|enými metodickými

postupy, kva|itou dat a jejich výběrem' Pozitivně rovněŽ nah|íŽím na prezentaci

h|avních výs|edků empirických hodnocení a na pokus zasadit zjištěné skutečnosti do

širších funkčních souvis|ostí. obsáh|é jsou pří|ohy (78 str.) v převáŽně tabe|ární

podobě.

Po formá|ní stránce nemám zásadnějších připomínek. Drobnou výhradu mám

k nízké čite|nosti některých map (např. na str' 24 a 25), U některých grafů chybí

český ekviva|ent (např. na str. 40) a u části map (patrně v|astních) i autorství. Např.

na str. 62, kde se navíc značky ve vysvět|ivkách poněkud |iší od symbo|ů na mapě.



Ve|mi bohatou bib|iografii (11 stránek textu!) |ze povaŽovat za reprezentativní.

Úroveň práce nesniŽují některé nedokona|osti v úvodních pasáŽích.

Závěrem posudku musím konstatovat, Že práce se napsaná na vysoké

profesionální úrovní; a aŽ na uvedené drobné formá|ní připomínky svědčí o

schopnosti autora ana|yzovat dané téma pomocí statistických metod a na zák|adě

rozboru četných Iiterárních zdrojů zjištěná zhodnocení úspěšně vysvět|it a

zformulovat. Práce je nesmírně obsáhlá, coŽjak jsem uvedl v posudku můŽe být

někdy její nevýhodou. Uvědomuji si a p|ně chápu autora, Že Se mu některé ze

zajímavých skutečnosti, které mnohdy pracně získa| či sám zjistil, nechtělo zpráce

vypustit. Pod|e náročnosti odhaduji, Že autor na ní muse| pracova| něko|ik |et.

Vzh|edem k uvedenému posudku jednoznačně doporučuji práci v sou|adu se

Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze č|. 10 přijmout pro

obhajobu doktorské disertační práce.
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