
Předkládaná diplomová práce se věnuje vztahu mezi etnopolitikou (definovanou vznášením 

požadavku na politickou autonomii pro společenství vymezené na etnickém základě) a geopolitikou 

(stanovením a prosazováním mocí definovaného národního zájmu v prostoru) v jednom 

z nejvážnějších konfliktů v postsovětském prostoru -  arménsko-ázerbájdžánského konfliktu o 

Náhorní Karabach. Struktura práce je dialektická. Nejprve vymezuje, jak bude používat pojmů jako 

konflikt, řešení konfliktu či bezpečnost. Poté umisťuje konflikt do prostorového kontextu, a to jak 

v jeho přírodní/materiální, tak duchovní/historické dimenzi. Pozornost je zaměřena jednak na 

zakotvení území do oblasti Jižního Kavkazu, jehož politiku již po staletí utvářejí střetávající se zájmy 

velmocí, jednak na detailní projekci sporného území -  nejen samotného Náhorního Karabachu, ale 

rovněž sedmi přiléhajících okresů, jejichž celková rozloha je téměř dvojnásobná. Hlavní tezí této části 

je, že hodnota Náhorního Karabachu spočívá v rovině nikoliv materiální -  soupeření o „vzácné 

zdroje" -  ale především duchovní, neboť je stranami konfliktu vnímán jako „teritorializace národní 

paměti", konstitutivní pro místní etnické nacionalismy definované na základě vztahu vzájemné 

negace. Následně je představena chronologie tohoto svou podstatou zcela moderního konfliktu, 

počátek jehož dějin lze položit do roku 1905. Na pozadí popisu událostí až k podpisu ruskou 

administrativou dojednaného příměří z roku 1994 je hájena teze, že v etnické mobilizaci i následné 

eskalaci konfliktu sehrávala na obou stranách rozhodující úlohu racionálně -  a částečně chybně -  

kalkulující nacionalistická elita usilující o zisk politické moci, a z části rovněž ruská (geo)politika. 

Právě geopolitice a zasahování velmocí do konfliktu o Náhorní Karabach je věnována následující část 

práce. Podrobně je rozebírána zahraniční politika Ruska, USA a v menší míře rovněž Turecka, Iránu a 

EU; je zastáván názor, že zatímco ruská zahraniční politika -  částečně pod vlivem klasicky



realistických úvah o strategické hodnotě Kaspické pánve, částečně metaforami a mystickými momenty 

živeného iracionálního pocitu ohrožení -  tradičně sehrává v konfliktu spíše zápornou a rozněcující 

úlohu, v čemž je částečně podporována Íránem, USA společně s Tureckem -  jehož složité vztahy 

s Ruskem bránily jednostranné podpoře spřízněného Ázerbájdžánu -  ve světle geoekonomických 

úvah o nutnosti stability tohoto prostoru usilují o urovnání konfliktu. Závěr této části patří dosud 

slabě artikulované zahraniční politice EU vzhledem k Jižnímu Kavkazu a za účelem nástinu kontextu 

geopolitického soupeření je zařazeno rovněž krátké shrnutí vývoje sporu o právní status Kaspického 

moře a současná podoba transportní sítě. Další část práce nahlíží na konflikt z hlediska jeho řešení -  

zabývá se přitom zprvu strategiemi zúčastněných stran a jejich postojů v klíčových otázkách jednání 

konaných pod záštitou OBSE: konečnému právnímu statutu Náhorního Karabachu, postavení 

přiléhajících okresů, návratu IDPs, mezinárodních záruk a formě dosažení budoucího urovnání -  

naráz či postupně. Pozornost je věnována činnosti Minské skupiny OBSE pověřené přípravou mírové 

konference i toho, jak se do její činnosti promítaly geopolitické zájmy velmocí -  USA a Ruska -  např. 

v podobě předkládaných plánů na mírové urovnání nebo tlaku na jednotlivé přímé účastníky 

konfliktu. Závěrem této části je, že Arménie si za současné geopolitické situace -  zejména sílící 

přítomnosti USA -  uvědomuje nutnost nalézt řešení „oboustranně bolestné patové situace" a 

nespoléhat na vydržení území, což poskytuje mírovému procesu v poslední době novou dynamiku. 

Nadále však tento proces čelí zásadním překážkám, zejména v odlišném postoji Ázerbájžánu a RNK -  

které svorně věří, že čas hraje v jejich prospěch; kromě toho je klíčové téma, rozhodnutí o konečném 

statutu, dnes pouze odsouváno do budoucnosti; a mobilizovaná veřejnost na všech stranách konfliktu 

zůstává velmi nekompromisně naladěno. Za patrně nejlepší správní uspořádání jako nástroj řešení 

konfliktu v Náhorním Karabachu je -  vezmi-li se v úvahu současná regionální i mezinárodní situace -  

považována znovu sjednaná široká autonomie v rámci Ázerbájdžánu. V samotném závěru práce je 

potom na příkladu zkoumaného konfliktu a vztahu dění na místní úrovni s širším mezinárodním 

kontextem obhajováno tvrzení, že k řešení mezinárodních konfliktů o území nebo vládu je záhodno 

přistupovat racionální metodou -  s přihlédnutím k těžko uchopitelným sociálním jevům jako je 

identita -  tj. přimět účastníky konfliktu redefinovat své zájmy tak, aby se pro ně stalo mírové řešení 

konfliktu upřednostňovanou volbou, čehož lze však dosáhnout pouze v případě, že z pohledu 

zúčastněných velmocí není jejich střetávání a rivalita chápáno jako hra s nulovým součtem, v níž je 

v rámci dosažení krátkodobého zisku povoleno vše.


