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Posudek rigorózní práce Mariána Demka: Kubánská kríza z 
pohľladu teórie bezpečnostnej dilemy 

 

Rigorózní práce Mariána Demka si vytyčila cíl analyzovat kubánskou raketovou krizi 

z pohledu teorie bezpečnostního dilematu. Klade si při tom následující výzkumné otázky: 

1) Do jaké míry formovalo vnímání bezpečnostního prostředí postoje a rozhodovací 

procesy účastníků krize? 2) Do jaké míry byly jednotlivé kroky účastníků krize ovlivněné 

mechanismem bezpečnostního dilematu? 3) Jak by mohl vypadat hypotetický vývoj 

událostí v případě, že by konflikt eskaloval k silovému řešení? (s.4) 

V první substantivní kapitole autor představuje neorealistickou teorii MV obecně a 

konkrétně pak teoretický koncept bezpečnostního dilematu. Autor zde deklaruje, že 

neorealismus poskytuje nejužitečnější pohled na problematiku studené války, a měl by 

proto být také vhodným teoretický základem předkládané rigorózní práce. Po této kapitole 

následuje historický popis samotné karibské krize. Předposlední kapitola se snaží 

aplikovat koncept bezpečnostního dilematu v kombinaci s modely formování zahraniční 

politiky podle Grahama Allisona. Poslední kapitola pak představuje kontrafaktuální 

analýzu karibské krize. 

Předložená práce je poměrně čtivě napsaná a nezpochybnitelně dokládá autorovu dobrou 

znalost analyzované historické události. Práce nicméně obsahuje několik problematických 

bodů, k nimž by se autor během obhajoby měl vyjádřit: 

1) Teoretický základ. Autor se emfaticky hlásí k Waltzově neorealistické teorii a 

zdůrazňuje potřebu materialistické přístupu při zkoumání karibské krize (např. str. 8). 

Konkrétní analytický rámec ale vychází z děl (Booth & Wheeler 2008, Jervis 1991), 

které efekt bezpečnostního dilematu podmiňují historickou zkušeností, ideologií a 

z toho vycházející interpretací úmyslů protivníka. Autor pak sám na vnímání 

protivníka a bezpečnostního prostředí klade značný důraz (viz výzkumná otázka 1). 

Jak tedy jde dohromady tento důraz na percepci aktérů dohromady s deklarovaným 

neorealistickým materiálním zaměřením práce? 

2) Co je cílem práce ve smyslu jejího vztahu k teorii? Po přečtení práce mi není zcela 

zřejmé, zda cílem případové studie je testování teorie/ověření teoretických 

předpokládů (kontrafaktuální analýza v poslední kapitole ukazuje tímto směrem), 

nebo spíše snaha za pomoci teoretického aparátu porozumět historické události.  

3) Jak zapadají Jervisovy „teorie odstrašení“ a „spirálová teorie“ do celkového 

analytického rámce. Zapojení těchto teorií působí nesourodě s hlavním analytickým 

rámcem. Autor by proto měl vysvětlit, jak tyto teorie souvisí s konceptem 

bezpečnostního dilematu a co jejich aplikace přináší. 
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4) Aplikace byrokratického modelu podle Allisona. Autor se při aplikaci tohoto modelu 

soustředí výhradně na osoby amerického prezidenta a sovětského generálního 

tajemníka a opomíjí pluralitu politických aktérů, na níž Allison v tomto modelu 

upozorňuje. Autor by tedy měl vysvětlit, proč považuje vliv politbyra v SSSR či kruhu 

poradců kolem prezidenta Kennedyho za nepodstatný pro jeho analýzu. 

5) Z práce jako celku se zdá, že autor se chce rovným dílem věnovat rozhodování na 

americké i sovětské straně. Analytická část práce se ale primárně věnuje vysvětlením 

rozhodování amerického prezidenta. Znamená to, že vysvětlení jednání americké 

strany vysvětluje průběh krize jako takové? 

6) Autor v úvodu představuje literaturu, z níž v práci čerpá, ale chybí zde analýza 

literatury ke zkoumanému tématu. Značné části práce navíc vychází z jednoho či 

několika málo zdrojů (především Munton, Welch 2007; Fursenko, Naftali 1998). Při 

obhajobě by proto autor měl vysvětlit, čím se jeho analýza odlišuje od existující od 

existující literatury a co nového do ni přináší. 

 

Práce jako celek je kompetentně napsaná a za předpokladu, že autor výše zmíněné body 

přesvědčivě vysvětlí, doporučuji rigorózní práci kolegy Demka k obhajobě. 

 

 

V Praze 22.10.2016     Mgr. Tomáš Kučera PhD. 


