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China, India and the armed conflict potential in South East Asia  
 
Autor se v práci zaměřil na bezpečnostní aspekty čínsko-indických vztahů, které lze považovat za jednu 
z klíčových dyád současného mezinárodního systému. V souvislosti s historií vzájemného nepřátelství i 
s ohledem na pokračující zbrojení obou států si klade jednoduchou, ale důležitou otázku: Hrozí, že mezi 
Čínou a Indií propukne v blízké budoucnosti ozbrojený konflikt?  
 
Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První z nich zasazuje zkoumanou matérii do teoretického kontextu 
Waltovy teorie rovnováhy hrozeb. Následující oddíl aplikuje diskurzivní analýzu na výroky indických a 
čínských představitelů s cílem ověřit ofenzivní, defenzivní či kooperativní povahu úmyslů obou stran. Další 
část se podrobně věnuje materiálním aspektům čínsko-indického soupeření na úrovni vojenských kapacit, 
které autor rozebírá kvalitativními a kvantitativními postupy. Předpokládá přitom, že relevantní jsou nejen 
kapacity k vedení pozemní války, ale s ohledem na sílící čínské působení v Indickém oceánu také námořní 
síly. Poslední součástí analýzy je rozbor podmínek, které historicky, konkrétně v roce 1962, vedly 
k vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi Čínou a Indií. 
 
Výslednou práci je třeba ocenit primárně za systematický přístup k položené otázce. Autor se zaměřil na 
dva aspekty Waltova konceptu – ofenzivní úmysly a ofenzivní vojenské schopnosti –, z nichž první tvoří 
východisko pro analýzu čínsko-indického diskurzu a druhý slouží jako odrazový můstek k rozboru 
indického a čínského vojenského potenciálu s přihlédnutím k jeho možnému využití v konfliktu s druhým 
aktérem. Výsledky této analýzy, které naznačují pokračující posilování odstrašujících schopností na obou 
stranách, vyvažované však výrazně se zlepšivší politickou rétorikou v posledních čtyřech letech, působí 
přesvědčivě a na konkrétním případu plasticky dokumentují obecný problém vztahu vojenského soupeření 
a ekonomického propojení, který je relevantní i pro další dyády (např. čínsko-americkou).  
 
Na druhou stranu je práci možné vytknout v některých aspektech určitou ‚nedotaženost‘. Za prvé, při 
rozboru Waltovy teorie by bylo vhodné mnohem explicitněji vysvětlit, že (a proč) se autor rozhodl 
aplikovat pouze část tohoto konceptu, zatímco jeho podstatný aspekt (vysvětlení vyvažování versus 
přidání se na stranu protivníka) nechává stranou. Za druhé, zatímco analýza vojenských schopností je 
provedena detailně, komplexně a se zjevným zaujetím, diskurz čínských a indických představitelů je 
analyzován poněkud ledabyleji. Mimo jiné vyvolává otázku, proč jsou výroky řazené do kategorie 
ofenzivních klasifikovány právě takto, když citovaná prohlášení zjevně reagují na hrozbu ze strany druhého 
aktéra. Za třetí, historická analýza podmínek vypuknutí konfliktu v roce 1962 je rozsahem i způsobem 
zpracování spíše dodatkem než kapitolou srovnatelnou s předchozími dvěma částmi práce. Za čtvrté, 
některé grafy (viz s. 23) spíše matou, než aby přispěly k pochopení ilustrovaných závěrů (jinak je ale autora 
třeba ocenit za množství zajímavých příloh). 
 
Text dobře strukturován a pracuje odpovídajícím způsobem s použitými zdroji. Je ale škoda, že podobná 
péče nebyla věnována jazykové stránce, kdy úroveň angličtiny je na některých místech nedostatečná. 
Práce obsahuje všechny požadované náležitosti (abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, původní 
projekt a anglické shrnutí). 
 
Ve výsledku jde o solidní analýzu relevantního problému, zpracovanou v mnoha ohledech se zřejmou 
pečlivostí a zaujetím. Celkový dojem z ní však kazí výše uvedené problémy. Lze ji však jednoznačně 
doporučit k obhajobě, navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
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