
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Mgr. Michala Hrušíka, ÚPOL FF UK v Praze 

konané dne 15. 3. 2012 

téma práce: „ Vplyv medzinárodného společenstva na etnické konflikty západného Balkánu“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise p. doc. Milan Znoj, Csc. zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidáta (kandidátku). Dále předal slovo školiteli, prof. Pavlu Baršovi, PhD. 

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací. 

Školitel popsal téma práce jako poměrně ošemetné, ve kterém vidí dvě úskalí – doktorandi jsou 

při jeho popisu často symetričtí a přehnaně akademicky neutrální, což brání hlubší analýze a 

pravému poznání konfliktů, nebo jsou naopak velmi subjektivní až předpojatí a některé ze stran 

balkánských konfliktů nevědecky straní. Kandidát však nestrannost při popisu výsledků svého 

výzkumu nalezl. Přesto na určité věci vyjádřil vlastní kvalifikovaný názor, úskalím se úspěšně 

vyhnul a byl při psaní velmi úspěšný, což by měla reflektovat i doporučená publikace textu. 

Dále se kandidát ujal slova a seznámil přítomné s hlavními milníky své disertační práce. 

Sdělil zejména následující: konflikty, které se v moderní historii odehrály na Balkáně, mají přesah 

do dnešních dní a jsou stále aktuální. Navíc je středoevropskému regionu prostor západního 

Balkánu kulturně blízký. Téma disertační práce bylo proto voleno zejména s ohledem na tyto dva 

aspekty. Samotná práce je rozdělena na dva tematické bloky, které kandidát ilustroval 

výzkumnými otázkami:  

a) jaké přístupy zvolilo mezinárodní společenství při řešení etnických konfliktů na 

Balkáně, ke kterým by mohlo dojít znovu (např. přístup k bosenské identitě nebo válce v Kosově 

v  r. 1999)   

b) legitimnost zásahu mezinárodního společenství v balkánských konfliktech.



Hypotéz si kandidát kladl více, mnoho z nich jsou kritické vůči mezinárodnímu 

společenství (uznává, že Daytonský mír pomohl konflikt na Balkáně urovnat, na druhé straně 

jsou v nedávné minulosti tohoto regionu také méně úspěšná řešení konfliktů a mnoho 

nelegitimních kroků ze strany mezinárodního společenství). Shrnutí – Balkán je regionem 

blízkým a zároveň dynamickým, který stále hrozí konfliktem. Bosna a Hercegovina se nachází 

v politickém patu, kde válečné konflikty proběhly, ale jejich nová vlna je poměrně očekávatelná.  

Po představení disertační práce přednesli oponenti závěry svých posudků. Doc. Milada 

Polišenská, Csc. shrnula většinu svých pochvalných bodů v posudku takto: koncepce práce je 

jasná, logická, v textaci převládá neotřelá forma. V literatuře a výčtu pramenných zdrojů 

doporučila přihlédnout k práci autorky Šárky Weisové, která se balkánským regionem odborně 

zabývá. Oponentka uvádí dva kritické body: zařazení tématu „obchodu s lidskými orgány“ je 

v práci problematické a termín „údajný humanitární aspekt operací“ dnes slouží spíše jako 

pozlátko pro média a blíží se žurnalistickému přístupu (s. 134). Celkově práci doporučuje 

k obhajobě. 

Dr. Věra Stojarová (Masarykova univerzita, omluvila se z účasti na obhajobě a zastoupil ji 

přítomný prof. Miroslav Vaněk, PhD.) – práci téže pochvaluje, snaha o objektivitu je v ní zjevná, 

vytýká kosmetické drobnosti a pokládá otázku:  nakolik kandidát kvalifikuje přijetí Bosny a 

Hercegoviny do EU jako politické gesto a dále se oponentka ptá, zda se minulost regionu promítá 

do nacionalistické rétoriky balkánských politických stran. 

Kandidát Hrušík odpověděl na posudky oponentů: 

Některé termíny by kandidát retrospektivně formuloval jinak, připouští drobné přesahy 

k žurnalistickým termínům, nicméně má za to, že vědeckost práce neohrožují; otázka integrace 

Bosny do EU je svým způsobem politické gesto – integrační proces se koná spíše na úrovni 

politické, na úrovni ekonomické a technické připravenosti této země je to mnohem složitější. 

Kandidát připomněl, že všechny země mají podepsanou asociační dohodu s EU, Chorvatsko se 

patrně stane jejím členem nejrychleji. Západní Balkán kandidát chápe jako region spíše 

s politickým vzdalováním od zemí více úspěšných; na straně některých evropských zemí (např. 



Nizozemí) není vůle např. Srbsko přijmout k přístupovým rozhovorům, tedy větší míru objektivní 

chuti k přijetí této země ze strany členských zemí EU by kandidát uvítal. 

Z hlediska dopadu minulých konfliktů na konstituci nacionalistických stran shrnul 

kandidát své stanovisko na příkladě Srbska a Černé hory, kde žijí malé etnické menšiny a tudíž je 

tam problematika nacionalismu a agresivní nacionalistické rétoriky relativně malá; naopak 

v Bosně a Hercegovině či Makedonii je to mnohem složitější. V těchto zemích je početně 

zastoupené slovanské i albánské etnikum, které se při volbách vždy rozhoduje odlišně. Díky tomu 

dochází k replikaci systému bývalé Jugoslávie s fragmentací na katolické, pravoslavné a 

muslimské obyvatele: v r. 1990 proběhly v prostoru první svobodné volby po pádu komunismu a 

došlo k vítězství etnických stran. Po uplynutí první vlny masivních válečných konfliktů v r. 1996 

vyhrávají stejné etnické strany, které se dostaly k moci podobně jako před válkou a v elektorátu 

jasně zůstává etnická polarizace a uzurpace práva na dělbě moci ve spolupráci s armádou. Druhý 

aspekt: pokud se Bosňák rozhodne podpořit neetnické strany, obává se podreprezentativnosti a 

strachu o ztrátu obrany národních zájmů, pročež volí etnické strany. 

Oponenti i ostatní přítomní se stručně a pochvalně vyjádřili k vystoupení kandidáta a 

neměli dalších otázek ani námitek. Předseda komise položil kandidátovi poslední otázku: co se 

vlastně myslí pojmem mezinárodní společenství? Odpověď: myslí se jím např. organizace OSN 

(zejména jeho Bezpečnostní rada), Mezinárodní tribunál v Haagu, mise K-FOR/I-FOR a S-FOR 

(vojenské mise při NATO); John Norris podle kandidáta s ohledem na tuto otázku tematizuje roli 

Ruska v konfliktu v Kosově, Srbové se dlouhodobě spoléhali na to, že jim Rusko pomůže a vždy 

to v důsledku vedlo k opačnému výsledku – nepomoci. 

Kandidát se na závěr své obhajoby vyjádřil k termínu „Bosňanská identita“, což není neutrální 

pojem a komentoval, jak s ním vědecky pracovat: lze podle něj jen těžko vědecky podchytit 

praktické fungování tohoto fenoménu. Bosňan je obyvatel Bosny bez ohledu na jeho etnickou 

identitu – ve smyslu politické identity. Etnické kritérium je zde možná podobně vnímané jako ve 

Švýcarsku, ovšem z reality bosenské společnosti lze o tomto modelu politické kohabitace 

uvažovat až po absolvování některých vývojových fází, kterými Bosna teprve musí projít. 



Diskuse: výměnu otázek a odpovědí uzavřel předseda komise poděkováním kandidátovi za jeho vystoupení. 

Ostatní přísedící poděkovali a diskuze nepokračovala. 

Následovalo vyhlášení výsledku tajného hlasování komise: 

Komise navrhla udělit kandidátovi titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: Mgr. Tomáš Bouška 

Podpis předsedy komise: 


