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Abstrakt 

Predmetom práce je problematika Kubánskej raketovej krízy z pohľadu teórie bezpečnostnej 

dilemy. Táto kríza, ako jedna z najvýznamnejších konfrontácií Spojených štátov amerických a 

Zväzu sovietskych socialistických republík v období studenej vojny, umožňuje ilustrovať 

procesy a dynamiku bezpečnostnej dilemy vo vzťahoch medzi veľmocami. Pre účely analýzy 

tohto procesu sa práca zaoberá niekoľkými hľadiskami problematiky. V prvom rade ide o 

hľadisko teoretické. Tu sa práca sústredí na neorealizmus ako zvolené teoretické východisko a 

vnímanie problematiky medzinárodných vzťahov jeho optikou. Ďalej popisuje koncept 

bezpečnostnej dilemy, ako aj otázky vnímania bezpečnostných hrozieb aktérmi 

medzinárodných vzťahov a chyby, ku ktorým pri tom môže dochádzať. Nasleduje historické 

hľadisko, kde práca prináša stručný chronologický prehľad priebehu krízy, ako aj jej 

konečného riešenia. Nosnou častou je potom hradisko analytické. Tu sa v prvom rade práca 

sústredí na analýzu medzinárodného prostredia formujúceho východiskové postoje oboch 

hlavných aktérov, ako aj na analýzu nimi vnímaného bezpečnostného prostredia a 

bezpečnostných hrozieb. Súčasťou bola aj identifikácia chýb vo vnímaní, ktoré mohli nastať. 

Analýza sa potom sústredila na samotný proces Karibskej krízy. Konkrétne kroky hlavných 

aktérov a možnosti, ktoré zvažovali, boli posudzované v kontexte teoretického konceptu 

bezpečnostnej dilemy. Poukázaním na motivácie a obmedzenia sa práca pokúsila vysvetliť, 

ktoré zvažované možnosti neboli prijateľné a prečo sa nakoniec veľmoci rozhodli postupovať 

spôsobom, ktorým postupovali. Na záver sa práca formou kontrafaktuálnej analýzy pokúsila o 

vytvorenie hypotetického modelu vývoja v prípade vojenskej intervencie zo strany Spojených 

štátov. Na základe dostupných faktov analýza dokázala odôvodniť konanie oboch veľmocí, 

predostrela argumenty, prečo malo toto takú podobu a aký vplyv mala na toto konanie 

dynamika bezpečnostnej dilemy. Kontrafaktuálna analýza následne s použitím analogických 



postupov umožnila sformulovať hypotézu o alternatívnom vývoji v prípade ozbrojenej 

konfrontácie na Kube. Výsledok a dopady takejto konfrontácie vychádzali opäť z motivácií a 

dostupných možností oboch aktérov, pričom tieto boli tak isto ovplyvňované nutnosťou 

hľadania riešenia bezpečnostnej dilemy. 
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