
ABSTRAKT 

 

Dizertačná práca je venovaná analýze rôznych stratégií a postupov medzinárodného 

spoločenstva pri riešení konfliktov vznikajúcich v dôsledku rozpadu bývalej Juhoslávie od r. 

1991. Práca je rozdelená na dva hlavné bloky – prvý sa zaoberá historiografickým popisom 

udalostí v predmetných krajinách s dôrazom na rôzne mierové plány a iniciatívy navrhované 

a predostierané medzinárodným spoločenstvom, zatiaľ čo druhý kladie dôraz na potenciálne 

bezpečnostné hrozby, ktorým daný región môže v budúcnosti čeliť. Zároveň sa z niekdajších 

chýb a zlyhaní pokúša abstrahovať ponaučenia, ktoré by pre medzinárodné spoločenstvo mali 

byť pri riešení prípadných nových konfliktov relevantné. Ako hlavné kritérium pri výbere 

krajín, ktoré sú v tejto práci analyzované, mi slúžila súčasná relevancia vzniku 

bezpečnostných hrozieb v podobe etnických konfliktov – vynechané je tak napr. Chorvátsko, 

ktoré síce bolo významným aktérom etnického konfliktu v r. 1991-95, avšak vzhľadom na 

významnú elimináciu srbského menšinového zastúpenia v dôsledku operácie Oluja táto 

krajina nepredstavuje významnejšie ohnisko možnej eskalácie etnicky motivovaného napätia. 

Predmetom analýzy sú tak primárne dva regióny – prvým je Bosna a Hercegovina, ktorá sa 

stále nedokázala vysporiadať s politickým patom v dôsledku nefungujúceho konsociačného 

systému, ako aj diametrálne odlišných náhľadov na samotnú legitimitu štátu zo strany troch 

etnických skupín, zatiaľ čo druhým sú albánske oblasti čítajúce primárne Kosovo, Preševské 

údolie a severozápadné Macedónsko. V tomto prípade pramení potenciál nestability 

z prípadných albánskych ašpirácií na zjednotenie v jednom štátnom útvare, čo by znamenalo 

opätovné prepisovanie balkánskych hraníc, tentokrát výlučne na etnickom princípe. 

 

V práci je stanovených niekoľko kľúčových otázok pre oba jej bloky. Ohľadom 

možnosti medzinárodného spoločenstva efektívne zabrániť rozpadu SFRJ sa konštatuje, že 

medzinárodné spoločenstvo túto možnosť premrhalo v období, keď ňou ešte potenciálne 

mohlo disponovať, a to primárne z dôvodu tak podcenenia juhoslovanského konfliktného 

potenciálu, ako aj nutnosti koncentrácie na závažné problémy vyplývajúce z krachu 

bipolárneho geopolitického systému. Neskôr sa mohlo už len zameriavať na stratégie, ako 

tento rozpad previesť nekrvavou cestou, čo sa i z dôvodu rôznych chybných rozhodnutí 

(predčasné uznanie BaH, či nekompromisná aplikácia princípu uti possidetis) nepodarilo 

realizovať. Pri posudzovaní Daytonského mierového plánu je zdôraznené, že jedinou 

možnosťou, ako ukončiť vleklý konflikt, bolo prijatie kompromisu požadujúceho 



signifikantné ústupky od všetkých zúčastnených strán, pričom pozdvihnutie občianskeho 

princípu nad etnický nebolo v daných podmienkach možné. Zapojenie medzinárodného 

spoločenstva do vývoja v Kosove je hodnotené značne kriticky, a to obzvlášť s dôrazom na 

diplomatické fiasko v podobe rokovaní v Rambouillet. Ďalej je uvedených množstvo 

konkrétnych príkladov, keď boli udalosti posudzované dvojitým metrom a verejnosti boli 

predkladané nepravdivé údaje s cieľom legitimizácie zahraničnej politiky voči Kosovu. 

 

Činnosť ICTY je na jednej strane vyzdvihnutá ako signifikantný prvok napomáhajúci 

spravodlivosti a právnemu prostrediu na Balkáne, pričom je však kriticky posúdených 

niekoľko prípadov, v ktorých konal tribunál buď neprofesionálne, alebo zrejme nedokázal 

zvládnuť politický tlak vyplývajúci zo samotného inštitucionálneho ukotvenia tribunálu. 

Spomínaná je tak neschopnosť adekvátne vyšetriť kontroverzie operácie Allied Force, 

diletantstvo OTP v prípade Šešelj, či absencia docenenia významu ochrany svedkov v prípade 

Haradinaj. Súčasťou danej kapitoly je i zamyslenie sa nad obecnou stratégiou ICTY, ktorá na 

rozdiel od norimberského tribunálu kládla primárny dôraz na genocídu a zločiny proti 

ľudskosti, čo viedlo k istému rozloženiu podielu viny u predstaviteľov zúčastnených krajín. 

Dostatočný priestor je venovaný i jednej z najvýznamnejších káuz dominujúcich súčasnému 

priestoru západného Balkánu, a síce údajného zapojenia vysokých predstaviteľov UÇK do 

pašovania ľudských orgánov. 

 

Kritickej analýze je vystavená tak separatistická politika hlavných predstaviteľov RS 

na čele s premiérom Dodikom, ako aj „občianska“ iniciatíva niektorých bosniackych 

politikov, ktorá je však v skutočnosti často len zásterkou etnicky motivovaného bosniackeho 

nacionalizmu profitujúceho z početnej prevahy daného etnika v krajine. Konštatuje sa, že 

angažmán medzinárodného spoločenstva primárne v podobe OHR v krajine nemôže pretrvať 

večne, pričom už i v súčasnosti je jeho postavenie hoci nie de iure, ale de facto limitované 

a v čoraz ťažšej pozícii. Medzinárodné spoločenstvo bude musieť vyvinúť na predstaviteľov 

všetkých troch etnických komunít dostatočný tlak (ktorý pri nedávnych butmirských 

rokovaniach absentoval), pokiaľ chce vyviesť daný politický systém z patovej situácie, nemal 

by však podľahnúť jednostrannej orientácii napr. v prospech unitaristickej politiky. Albánske 

oblasti Balkánu sa odlišujú mierou lojality voči domovskému slovanskému štátu, ako aj 

početným zastúpením tamojšej menšiny – vznik konfliktu „kosovských“ rozmerov sa však 

nepredpokladá, a to aj vzhľadom na zmeny priorít kľúčových hráčov na čele s USA. 

 


