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POSUDEK RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
 
Jan Kužvrt: 
Národní bezpečnostní systém Libanonské republiky 
 
(Pozn.: Vzhledem k tomu, že posuzovaná rigorózní práce je až na dílčí úprav totožná s prací 
diplomovou, kterou jsem měl rovněž možnost oponovat, shodují se do značné míry i mé 
posudky.) 
 
Autor se ve své práci věnuje problematice bezpečnostní politiky v Libanonu, což je téma, 
které je, jakkoliv to zní paradoxně, už několik dekád aktuální. Vzhledem k trvajícímu napětí a 
opakovaně propukajícím ozbrojeným konfliktům v oblasti Blízkého východu obecně a 
specificky potom s přihlédnutím k bezpečnostnímu komplexu zahrnujícímu Izrael a jeho 
sousedy lze konstatovat, že jakákoliv kvalitní analýza kteréhokoliv z regionálních aktérů je 
chvályhodná a potřebná.  
 
Posuzovaná práce mezi takové analýzy bez jakýchkoliv pochyb patří. Autor si dal za cíl 
vysvětlit (a, jak nezbytně vyplývá z jím zvoleného interpretativního přístupu, pochopit) 
systém zajišťování libanonské (národní) bezpečnosti, zejména s ohledem na klíčové instituce, 
normativní rámec, referenční objekty a hrozby a rizika. Po teoreticko-metodologickém úvodu 
otevírá práci pojmoslovně zaměřená první kapitola, vysvětlující klíčové koncepty, s nimiž 
autor dále pracuje. Jádrem práce je kapitola 2, detailně analyzující libanonský bezpečnostní 
systém s využitím výše uvedených faktorů. Autor se však nezastavuje u analýzy, ale ve třetí 
kapitole se zamýšlí nad možnostmi reformy libanonského bezpečnostního systému, přičemž 
svá ‚ideální‘ doporučení současně koriguje posouzením jejich reálné proveditelnosti.  
 
Tak, jak byla práce uchopena, jí lze vytknout jen málo. Její téma, cíle i výzkumné otázky jsou 
formulovány pregnantně, struktura je logická a přehledná a autor se v celém textu 
svědomitě drží zvoleného postupu. Prokazuje při tom značnou míru vhledu do fungování 
nejen libanonského bezpečnostního systému, ale i politiky a společnosti této země, včetně – 
prakticky nezbytného – zasazení jejích problémů do kontextu mezinárodních vztahů a 
regionálních vazeb.  
 
Autor se v rigorózní práci adekvátně vypořádal i s připomínkami, které jsem vznesl k jeho 
práci diplomové a které se týkaly formulace výzkumného záměru práce (absence otázek typu 
„proč“), termínu „národní bezpečnostní systém“ a intersubjektivního aspektu 
v konceptualizaci bezpečnostní hrozby.  
 
Pokud jde o formální aspekty práce, je třeba autora ocenit za hojné a nápadité používání 
příloh, které dotvářejí informační hodnotu textu. Práce obsahuje všechny požadované 
náležitosti, tedy anotaci a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. I jazyková stránka práce 
je na solidní úrovni.  
 
Jak vyplývá z výše řečeného, posuzovanou práci – stejně jako v případě jí předcházející 
diplomové práce - souhrnně hodnotím jako velmi kvalitní, dobře promyšlenou, 



propracovanou a informačně hutnou studii zabývající se relevantním a aktuálním tématem. 
Velmi rád ji proto doporučuji k obhajobě.  
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