
 

Posudek diplomové práce: "Ruská bezpečnostní politika vůči muslimským autonomním 

republikám na Severním Kavkaze" 

Autor: Bc. Jan Jindřich, IPS FSV UK, katedra mezinárodních vztahů 

Jan Jindřich (dále autor) se ve své diplomové práci zaměřil na bezesporu zajímavé téma. Je to dáno 

jednak významem daného regionu pro Rusko, resp. ruskou bezpečnostní politiku a jednak faktem, že 

v regionu proběhl dosud nejvážnější ozbrojený vnitropolitický konflikt za existenci samostatného 

Ruska po jeho vzniku v roce 1992 - konflikt v Čečensku.  

Autor si přitom ve své diplomové práci vytyčil nejednoduchý úkol: dokázat, že čečenský konflikt, 

jakkoliv rozsáhlý (trvání, vojenské nasazení, politické dopady)  nakonec nevedl a pravděpodobně ani 

nepovede k rozsáhlejšímu etnopolitickému konfliktu v regionu i přesto, že v něm  objektivně  existuje 

určitý konfliktní potenciál (demografický vývoj, neuspokojivá ekonomická situace, náboženské tenze 

apod.). K tomu přistupuje i dosud nepříliš efektivní politikou „centra“ (tj. federální vlády RF) vůči 

regionu.         

Autor při zpracování tématu věnoval značnou pozornost identifikaci regionu, výzkumných otázek a 

faktorům, které ovlivňují vznik etnopolitickému konfliktu. Tato část diplomové práce (s.7 - s.8) přitom 

autorovi umožnila, že se dokázal orientovat ve složitém historickém, politickém a bezpečnostním 

vývoji v regionu s důrazem na etnopolitický konflikt v Čečensku.  

Tento konflikt se mu podařilo detailně analyzovat a to i poměrně široce postižením velmi složitého a 

komplikovaného vývoje Čečenska od 19. století, až po rozpad SSSR počátkem 90. let  20. století a 

následně  chronologickým popisem první a druhé čečenské války, který je ovšem zasazen do širších 

politických, bezpečnostních i ekonomických souvislostí. Oceňuji v této souvislosti především fakt, že 

autor tak učinil na základě studia poměrně velkého množství pramenů a informací, které se zároveň 

snaží i interpretovat. Podnětné v diplomové práci je hodnocení  jak ruské, tak i čečenské strategie 

v čečenském konfliktu a dopadů, který měl čečenský konflikt na ruskou bezpečnostní politiku.    

Detailní analýza čečenského konfliktu spolu s analýzou etnických, náboženských,  kulturních a  

ekonomických  odlišností celé řady etnik, které obývají Severní Kavkaz, spolu s exkurzem do 

politického vývoje jednotlivých územních celků regionu autorovi umožnila dojít k již zmíněnému 

zásadnímu závěru jeho práce, tj. nepravděpodobnosti etnopolitického konfliktu v regionu. V daném 

případě oceňuji formulování hypotéz a jejich testování.   

Diplomová práce jako celek splňuje podmínky na ni kladené. Jsou použity relevantní výzkumné 

otázky, relevantní je též metoda zpracování. Zcela vyhovující je i pramenná základna diplomové 

práce. Ke kvalitnímu zpracování práce jistě přispěla i stáž autora na Moskevské státní univerzitě v r. 

2011.  

Na základě uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě.  

V Praze dne 11.6. 2012 

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.       _________________________ 

  



 


