
Demko Marian, Kubánská kríza z pohľladu teórie bezpečnostnej dilemy 
96 stran + seznam literatury 
rigorózní práce 
ZS 2016 
 
posudek oponentky 
 

 
Uchazeč předkládá práci, jejímž základem je magisterská diplomová práce obhájená v roce 
2013 na Středoevropské vysoké škole ve Skalici. Práce je věnována historickému tématu 
kubánské raketové krize ve snaze ověřit funkčnost konceptu bezpečnostního dilematu.  
Práce je rozvržena do pěti kapitol; úvodní kapitola definuje cíle a východiska práce, druhá 
poskytuje přehled teoretických východisek neorealismu se zaměřením na koncept 
bezpečnostního dilematu, následující pak popisuje sled událostí v průběhu kubánské krize. Ve 
čtvrté kapitole autor představuje vnímání bezpečnostního dilematu před a během kubánské 
krize u obou velmocí, v poslední kapitole pak analyzuje přístupy k řešení krize prizmatem 
konceptuálních nástrojů neorealistické teorie a za pomoci kontrafaktuální analýzy se pokouší 
zodpovědět hypotetickou otázku o alternativním vývoji krize v případě eskalace konfliktu. 
Práce má jasně stanovené cíle i postup, kterých chce autor dosáhnout, je logicky rozvržena a 
systematicky postupuje v představení jednotlivých částí a vysvětlení jejich účelu z hlediska 
stanovených cílů. S ohledem na charakter práce je založena převážně na sekundární literatuře, 
v čemž zároveň spočívá její největší slabina (viz dále). Šíře použité literatury je nicméně 
dostatečná, míra využití primárních zdrojů je nízká, tyto se navíc nevztahují k samotnému 
vývoji kubánské krize. 
Text předložené práce (ve slovenštině) je na dobré stylistické i jazykové úrovni. Elektronická 
verze textu vložená do SIS nicméně postrádá úvodní strany práce, tudíž na jejím základě není 
možné práci identifikovat. Pro účely archivace je nutné chybějící strany doplnit. 
  
 
Při posuzování předložené práce je třeba položit otázku, zda zvolený způsob dopracování textu 
diplomové práce jej posouvá v některé z možných relevantních oblastí k vyššímu stupni, který 
očekáváme od práce rigorózní. Zde se pak otevírá prostor pro řadu otázek, na něž předložená 
práce nedává vždy zcela adekvátní odpověď. V následující části zmíním jen tři hlavní dimenze, 
v nichž práce zůstává dlužna očekávaným nárokům na rigorózní práci. 
Za prvé, autor se rozhodl pro použití neorealistické teorie jako východiska pro svoji práci. 
Nicméně kapitolka, jejímž účelem je představit teoretická východiska práce (1.2), je spíše 
stručným přehledem hlavních teoretických směrů v oboru nežli vyargumentovaným 
představením východisek výzkumného záměru. Kapitola (2.1) o systémové teorii je pak 
výlučně závislá na textu K. Waltze, aniž by byly diskutovány další příspěvky k systémové teorii 
či alternativně vysvětleno, proč právě toto pojetí je relevantní pro výzkumný plán práce a jaký 
je záměr jeho kombinace s pojetím bezpečnostního dilematu/paradoxu v podání Wheelera a 
Boothe (2.2) a teorií odstrašování v podání R. Jervise (2.2.3).  
Za druhé, metodologické ukotvení práce není v textu představeno v ucelené formě před 
analytickými částmi textu. Část 1.4, která je nazvaná Metodika a zdroje, se omezuje pouze na 
konstatování, že pro analýzu budou použity modely G. Allisona či že aplikace na situaci 
kubánské krize z práce činí případovou studii, nicméně chybí zde zdůvodnění těchto voleb, 
stejně tak jako absentuje zevrubnější diskuse dosavadní literatury k oběma zmíněným 
aspektům a její relevance pro předkládanou práci. Představení použité metody je pak uvedeno 



pouze v případě kontrafaktuální analýzy, ale i zde chybí jasnější zdůvodnění účelu jejího použití 
pro konkrétní cíle práce. 
 
  
Za třetí, empirický základ práce je zcela závislý na sekundární literatuře zabývající se tímto jistě 
atraktivním tématem z oblasti konfliktů období studené války. Šíři této literatury lze považovat 
spíše za minimální, přičemž autor v textu práce nijak nediskutuje výběr této literatury, ani 
nevysvětluje, proč nepřistoupil k alternativě jistě náročnější, ale pro účel této práce 
legitimnější, tj. k vlastnímu studiu primárních zdrojů. Takto se v textu setkáváme s problémem 
interpretace druhého stupně, zejm. samozřejmě v poslední páté kapitole. Na řadě míst jsou 
pak tvrzení o chování aktérů, která jsou relevantní pro analytické závěry, uváděna bez 
jakéhokoli odkazu na zdroj informace (např. s. 67, 70 aj.). 
 
Přes uvedené výhrady přináší práce zajímavou aplikaci specifického pojetí konceptu 
bezpečnostního dilematu, včetně pokusu o kontrafaktuální analýzu, a svědčí o autorově 
erudici v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že v práci chybí zhodnocení dosavadního výzkumu 
k tématu, není tudíž jasná identifikace vlastního přínosu.  
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Uchazeč by se v průběhu obhajoby měl soustředit 
na nastíněné otázky, tj. zejména na zdůvodnění teoreticko-konceptuálního rámce práce a 
volby použitých metod a přidané hodnoty obhajovaného textu.   
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