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Konflikty provázející rozpad Sovětského svazu a Jugoslávie byly v 90. letech jedním 
z hlavních bezpečnostních témat, jimiž se mezinárodní společenství zabývalo. 
Předloňská válka v Gruzii i napětí vyvolané vyhlášením nezávislosti Kosova 
dokládají, že v mnoha případech nebyly tyto konflikty dosud uspokojivě vyřešeny. Na 
akademické půdě pak tyto války přispěly k formulování nových teorií a konceptů, 
které upozorňovaly na měnící se povahu ozbrojených konfliktů a odklon od jejich 
tradičního chápání jako „pokračování politiky jinými prostředky“. 
 
Právě Clausewitzovo pojetí války vzal za základ své diplomové práce Tomáš Kučera, 
Jeho cílem je bylo ověřit, zda i pro konflikty v postkomunistickém prostoru platí 
předpoklady vyplývající z Clausewitzovy „vrtošivé trojice“ nepřátelství lidu, působení 
armády a politického vedení. Text postupuje po linii představení základních 
parametrů ozbrojených konfliktů v postkomunistickém prostoru - adaptace 
Clausewizových východisek na současné podmínky – jejich převedení na 
kvantifikovatelné faktory a následná analýza metodou mlhavé množiny – doplňující 
případové studie ilustrující zjištění kvantitativního výzkumu. 
 
Celá práce je důmyslně strukturována a zručně kombinuje kvantitativní a kvalitativní 
metody výzkumu za účelem ověřené teoreticky relevantní hypotézy. Každým z výše 
zmíněných kroků autor demonstruje suverénní zvládnutí výzkumných postupů: 
hutnou a přitom výstižnou charakteristikou jednotlivých konfliktů; reinterpretací 
Clausewitzových východisek pro podmínky současných vnitrostátních konfliktů; 
suverénní aplikací metody mlhavé množiny a jejím plynulým propojením s daty 
získanými z širokého spektra konfliktních databází; i prací s odbornou literaturou při 
detailním ověřování závěrů kvantitativního zkoumání v rámci tří případových studií. 
Závěry, k nimž autor dochází (viz zjištění o korelaci intenzity a délky trvání konfliktu – 
(s. 51) nebo zpochybnění „identitární“ funkce nových válek (s. 52) či významu 
warlordismu (s. 53)), jsou originálním výzkumným přínosem a mají nezanedbatelnou 
teoretickou váhu. 
 
Zřídkakdy se stává, aby studentskému textu nebylo po obsahové stránce prakticky 
co vytknout (snad jedinou věcnou chybou je překlep na s. 13, kde ve větě „ozbrojené 
střety vyvrcholily v roce 2008 v pokus abcházské armády o znovuobnovení kontroly 
nad Jižní Osetií“ se ve skutečnosti jednalo o armádu gruzínskou). Ale v případě 
posuzované práce je i označení „studentský text“ spíše zavádějící. V tomto případě 
se jedná o vyspělé dílo, které splňuje přísné vědecké standardy a výrazně se vymyká 
běžnému standardu závěrečných prací. Jen s minimální nadsázkou si troufám tvrdit, 
že úrovní provedeného výzkumu a teoretickým přínosem (byť ne délkou) by 
posuzovaný text bez problémů splnil kritéria kladená na práce doktorské. 
 



 Protože práce obsahuje i požadované formální náležitosti (anotace, anglické shrnutí, 
klíčová slova v češtině i angličtině), směřuje jediná dílčí výtka k některým jazykovým 
aspektům. Zbytečně často se v textu objevuje chybné, resp. nekonsistentní psaní 
vlastních jmen (Echevaria i Echevarria na s. 7, Newman i Newmann na s. 9, 
Gamsakhurdia i Gamsachurdia na s. 12, bosensko-srbský, bosensko-chorvatský 
místo bosenskosrbský a bosenskochorvatský - s. 17), občas se objeví neshoda 
podmětu s přísudkem. Autorova záliba v zastaralé podobě psaní cizích slov („fysické“ 
– s. 23) je v rozporu se současnou pravopisnou normou, ale bylo by ji možné 
tolerovat, pokud by byla konsistentní. Toho se ovšem autor důsledně nedrží, jinak by 
nemohl použít na téže straně výraz „frakcionalisace“ a o pár řádek již současným 
pravopisem psané slovo „frakcionalizovaných“ (obojí na s. 23). 
 
Výše uvedené připomínky jsou samozřejmě jen okrajové a nemohou snížit celkovou 
kvalitu práce, kterou doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně a současně ji 
navrhuji na ocenění pochvalou děkana. Vzhledem ke kvalitě práce se také 
domnívám, že by měla být v nějaké podobě publikována. 
 

 
V New Yorku dne 27. 1. 2010 


