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Spor mezi Ázerbájdžánem a Arménii i Náhorní Karabach zajímá Jana Hladíka v celém jeho 

historickém dějství. Nejen aktuální stav ale jeho historické příčiny a proměny – to je cíl 

Hladíkovy práce. Že vychází z bohaté četby odborných textů je patrné od prvních kapitol, kde 

se hodnotí odborná literatura a nastiňují se teoretická východiska. Další text však ukazuje, že 

podklady studia byly pouze aglojazyčné, což je poněkud jednostranné. Tuto jednostrannost 

však vyvažuje to, že se pracuje s publikacemi stojícími jak spíše na ázerbájdžánské tak spíše 

na arménské straně.  

 

V kapitole  Nástin historického vývoje Karabachu do počátku ruské správy území se snaží 

Hladík vypořádat s historickými počátky regionu, který byl na hranicích soupeření vlivů 

tureckých a perských. Pro charakteristiku tohoto období platí autorem převzatá slova Ronalda 

Sunnyho: „… byla-li centrální perská vláda dostatečně silná, aby pod svou kontrolou držela i 

své severní výběžky, vládlo v Zakavkazsku perské právo a perští místodržící, ovšem v dobách 

oslabení centrální moci si místní obyvatelé vytvářeli vlastní samosprávné sítě a žili v určité 

autonomii, případně se pro ochranu obraceli směrem ke gruzínským knížectvím. (Suny, 1997: 

109). Tak lze vysvětlit i vznik relativně nezávislého Karabašského chanátu v polovině 18. 

Století. 
 

Kapitola Ruský zábor území v 19. Století mapuje pronikání Ruska do Zakavkazí. Analyzuje 

jeho příčiny, dopad na změny v politicko-administrativní struktuře a mobilitu obyvatelstva. 

Karabach po zániku chanátu se stal součástí ruské správy jako důsledek rusko-perských válek. 

Pro charakteristiku situace volí Hladík výstižnou citaci R. Arkuna: „…ruský zábor Kavkazu 

vedl k hlubokým sociálním změnám – muslimské elity byly ve státní a vojenské správě 

postupně nahrazovány Armény.“  

 

Stěžejní je kapitola  Jižní Kavkaz v průběhu 20. Století. 6.1 Konstrukce národních identit u 

Ázerbájdžánců a Arménů.  
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V konceptualizaci budování ázerbájdžánské identity v postsovětském období vidí autor tři 

směry: „klasický“ pan-turkismus (či také pan-turanismus) 

koncepci ázerbajdžánismu (mixu turkických, perských a ostatních kavkazských vlivů. Třetí 

koncept nazývá autor občanský, mohli bychom říci též politický. Zahrnuje všechna etnika na 

území Ázerbájdžánu, včetně minorit. Koncept Arménské identity je jednoznačnější,  od 

počátku to byla arménská křesťanská církev jako nositel identity.  

Rozdílné identity jsou sice velmi významné, významnější pro vzájemné vztahy mezi těmito 

národy jsou historické okolnosti novějších dějin, mocenský vliv Turků a později Rusů a jejich 

vzájemné soutěžení.  To mělo klíčový význam i pro tzv. karabašskou otázku. Poválečná 

dohoda mezi Tureckem a Ruskem v roce 1921 přisoudila Náhorní Karabach Ázerbájdžánu, 

což vyvolalo ze strany Arménů značnou nespokojenost a ani vznik Autonomní oblasti v rámci 

ASSR tomu nemohl zabránit. Kolem arménsko-ázerbájdžánského sporu, která vypukl s plnou 

silou po rozpadu SSSR, vede autor rozsáhlý výklad.  

 

Jan Hladík  uzavírá své pojednání  konfrontací názorů Kaufmannových s F. Kuntzschem. Zdá 

se, že oba názory se spíše doplňují, než-li by se vylučovaly. A tak Hladík ukončuje závěrem 

v tomto duchu: 

 

Ačkoliv se přikláním k názoru, že využívání etnických symbolů a pocitu ohrožení mělo 

zásadní roli pro vznik konfliktu, domnívám se, že pokud jde o hlavní aktéry, pravdu mají ti 

badatelé, kteří (v duchu racionalistických teorií) staví do popředí jednání nových politických 

elit, ne mas. 

 

Hodnocení: U když je práce založena jen na anglojazyčné literatuře a chybí literatura 

domácích autorů a literatura ruskojazyčná, výběr prostudovaných publikací je velmi dobrý a 

rozsáhlý, stejně tak i zvládnutí a interpretace textu je přijatelná. Problematika je velmi složitá, 

domnívám se, že se v ní autor dobře zorientoval. Bakalářskou práci J. Hladíka je možno 

považovat jako dobrý základ pro práci diplomovou a hodnocením výborně.  
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