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“Národní bezpečnostní systém v Libanonu” 
 
 
 Jan Kužvart si pro svou diplomovou práci zvolil vysoce aktuální téma, zaměřené na 
analýzu národního bezpečnostního systému v Libanonu. Vzhledem k současnému zvýšenému 
zájmu o oblast Blízkého východu, zejména o aktuální vývoj v Sýrii i sousedním Libanonu, je 
zpracování zvolené tematiky vysoce důležité a aktuální. Vzhledem k celkovému pojetí práce 
vyplývající z plodné kombinace politologické i arabistické specializace autora i vzhledem 
k tomu, že tato problematika nebyla doposud v české produkci zpracována, lze konstatovat, že 
volba tématu diplomové práce byla správná. 
 Kolega Kužvart ve své diplomní práci podal ucelený pohled na zvolenou problematiku 
v širokém teoretickém a historickém rámci. Struktura práce, která se odlišuje od většiny 
standardních historických diplomových prací obhajovaných na Ústavu Blízkého východu a 
Afriky, se vyznačuje jasnou koncepcí zvoleného tématu, odrážející se v členění jednotlivých 
kapitol a v celkové vyváženosti a proporčnosti jednotlivých částí práce. Autor se drží hlavní 
linie výkladu. Již na počátku lze konstatovat, že diplomová práce splnila vytčený cíl a zařadila 
se do širšího výzkumu soudobé problematiky Blízkého východu. 
 V úvodu své práce autor stanovil na základě metodologických tezí cíl a metody 
zpracování tématu a provedl kritický rozbor použitých pramenů a literatury. Heuristická 
základna diplomové práce je dostatečná a reprezentativní. Prameny vycházejí z oficiálních 
dokumentů, literatura zahrnuje 18 monografií a vybrané články z periodického tisku doplněné 
videem a internetovými zdroji. Po formální stránce se diplomová práce vyznačuje solidností 
zpracování. Úvod je správně koncipován a standardně zpracován. Členění jednotlivých 
kapitol je logické a vychází z věcného principu. Technická stránka pracování diplomní práce 
je na vysoké úrovni. Zařazení cenných příloh i tabulek a statistik uvnitř textu je velmi účelné a 
zvyšuje plastičnost výkladu. 
 K obsahové stránce nemám zásadních věcných připomínek. První kapitolce teoretická, 
zabývá se definicí národně bezpečnostního systému, bezpečnostního systému, hrozbou, 
rizikem a jinými druhy bezpečnosti. Druhá kapitola je zaměřena na detailní charakteristiku 
libanonského bezpečnostního systému. Ve třetí a poslední kapitole autor analyzuje otázku 
reformy bezpečnostního systému. V krátkém závěru autor konfrontuje hypotézu s výsledky 
výzkumu a nastiňuje možnosti dalšího bádání. Poučení vyplývající z autorovy práce mohou 
být instruktivní i pro budoucí hodnocení situace v Libanonu i v sousedních státech. Dnes je 
aktuální otázka vlivu libanonské bezpečnostní situace na občanskou válku v Sýrii, kam proudí 
zbraně i bojovníci ze sousedních zemí včetně Libanonu.  
 Závěrem lze konstatovat, že Jan Kužvart ve své diplomové práci prokázal schopnost 
samostatné práce, zvládl techniku, metody i metodologii práce na zadané problematice. Práci 
hodnotím jako výbornou. Z těchto důvodů doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě. 
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