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Předkládaná disertační práce autora Mgr. Radka Horkého se skládá: 
a) z textové části o rozsahu 122 stran včetně literatury 
b) ze šesti příloh včetně ukázky vyplněného dotazníku a ukázek odpovědí na dvě 

otevřené otázky a tiskových zpráv IRIN v angličtině 
c) z vlastních filmových záběrů, dokumentujících místo působení zahraniční 

pozorovatelské mise v Demokratické republice Kongo, v rozsahu cca 20min na DVD. 
d) oponent měl k dispozici ještě Teze o rozsahu 15 stran 

Jak vyplývá z názvu práce, autor se zabývá problematikou kultury a migrace (krátkodobé) a to 

vextrémních podmínkách mise vojenských pozorovatelů Organizace spojených národů 

(OSN). Jde o téma pro autora velice osobní, jak sám přiznává, a právě díky osobnímu 

nasazení a zájmu dostáváme do rukou originální práci přinejmenším co se týká 

shromážděných sociologických dat a výběru vzorku a celé jistě nelehké práce vůbec výzkum 

v podmínkách určitého utajení a specifických úkolů misí Armády České republiky provést. 

Přes atraktivitu zvoleného sociálně - psychologického prostředí, kam je téma kultury a 

migrace zasazeno, nezůstává autor na povrchu věcí a poctivě se snaží proniknout kjádru 

kulturo logických a sociálně-psychologických koncepcí a modelů, s jistou nadsázkou se dá 

říci, že tyto modely testuje v podmínkách migrace vojenských pozorovatelských misí OSN. 

Disertační práce je logicky rozčleněna do svou oddílů: teoretického a empirického. 



V teoretické části vstupují do problematiky kultury a migrace poměrně rozsáhle a dobře 

zpracované koncepty kulturního šoku, sociální koheze a kulturních stereotypů. V každém 

konceptu se rozebírá řada teoretických otázek, přehledně zpracovaných, důležitou součástí 

jsou hypotézy směřující k empirické části. Jedná se o hypotézu "atraktivity podobného", a 

"kulturní vzdálenosti". Teoretická část se pohybuje v oblasti sociologie, kulturologie a 

sociální psychologie, podle konkrétně diskutovaným koncepcí a modelů. Zhruba je můžeme 

rozčlenit do modelů nápodoby (učení), modelů kognitivních a klinických. Za důležité 

považuji v kontextu práce zejména kognitivní modely, neboť vysvětlují podstatu kulturního 

šoku stejně jako akulturační strategie asimilace, integrace, separace, marginalizace. Dobře je 

podle mého názoru provedena diskuse konceptu (lépe řečeno kulturně podbarvené vize) tzv. 

Melting Pot - tavícího kotle - kultur v prostředí USA. V této souvislosti je zajímavá 

odmítavá reakce Chicagské školy sociální ekologie (R. Park, R.D. Mc Kenzie), neboť 

vychází z jiných principů sociálního darwinismu. Nakonec dochází k posunu melting pot na 

pozici rehabilitace pluralismu, etnicity atd. , aniž by muselo každé etnikum projít všemi stadii 

vedoucími ke konečné asimilaci chápané dokonce dnes jako forma nepřípustného sociálního 

nátlaku. Za zcela oprávněné považuji zařazení kapitoly o Homesickness. V kapitole 

Stereotypy na str. 40 mi poněkud chybí vysvětlení autorova tvrzení, že současné komplexní 

společnosti jsou tvořeny menšinami. V sociálním slova smyslu? V psychologickém? 

Na závěr teoretické části je možné říci, že nejde o samoúčelnou diskusi, autor ukazuje jistou 

orientaci v problematice na pomezí kulturologie, sociologie a psychologie, ovládá základní 

literaturu a jako velké plus musím ocenit pečlivou citaci literatury. Právě proto se vnucuje 

otázka, na kterou nenacházím odpověď na str. 52 v posledním odstavci. Na základě jakého 

konceptu byly vybrány právě tyto teoretické koncepce? V úvodu autor uvádí, že teoretická 

část již byla zpracována dříve, tím spíše se domnívám, že uzrál čas pro teoretické schéma, 

které by zdůvodnilo strukturu použitých konceptů a kulturo logických modelů. Zdůvodnění, 

které koncepty jsou řídící pro téma kultury a migrace, co jsou pomocné teorie a výzkumy. 

Nepochybuji o tom, že podobný záměr musel autor mít při psaní této části, chybí mi explicitní 

a přehledné vyjádření. Tím spíše, že v empirické části je něco podobného na str. 69 dobře 

zpracováno pro přehled výsledků výzkumu. 

Empirická část přináší podle mého názoru unikátní výsledky, dobře podložené a dobře 

statisticky testované. Autor zde prokazuje schopnosti položit si relevantní otázky, zpracovat je 



do formy sociologického šetření, zpracovat výsledky a to nejdůležitější - interpretovat je 

v kulturologickém kontextu. Právě zde se odráží pochopené pojetí kultury jako autochtonního 

modelu pro pozici vojenského pozorovatele. Ke zpracování empirických dat nemám 

vážnějších výhrad a považuji zkoumaný soubor za reprezentativní a jediný dostupný vzorek 

na zřejmě delší dobu, mapující 17 let působení misí Armády ČR. 

Připomínky se týkají spíše konkrétních věcí: populace mírových pozorovatelů (str. 53) je 

sociologicky scestný termín, v měření koheze vlastní skupiny a v mnoha dalších autor 

používá běžnou "pětkovou" stupnici, nechápu proč nebyla použita i na měření škály chudoby 

a resistence, i zde se mohou přece vyskytnout situace, kdy respondent nechce nebo nemůže 

odpovědět. Za velkou škodu pro další bádání případných pokračovatelů v této problematice 

považuji jen sporadické zařazení otevřených otázek v dotazníku. Přes náročnost zpracování 

tohoto typu otázek zde dostáváme informace, které jsou jedinečné a neopakovatelné, jak 

vyplývá z uvedených odpovědí respondentů v příloze . Stejným způsobem jedinečných 

výpovědí na oponenta působí i film na DVD, kde je v závěru jasně vidět co to znamená 

vnucená role bohatého cizince na místním trhu a jak se s ní pozorovatelé vyrovnávají. 

V kapitole Diskuse chybí porovnání s výsledky jiných autorů, samozřejmě v tomto případě 

zahraničních. To považuji za poměrně slabinu jinak pečlivě zpracované kapitoly a upozorňuji 

alespoň na Miller L.L. Do soldiers hate peacekeeping? The case of preventive diplomacy 

operations in Macedonia. ARMED FORCES & SOCIETY 23 (3): 415-& SPR 1997, který si 

klade velmi podobné otázky a navíc je jeho práce docela hojně citována (více než 10 odkazů 

v indexu SCl). 

K výsledkům: Za velice přínosné považuji zjištění o odeznívání kulturních stereotypů 

v hodnocení Čechů v závislosti na době uskutečnění mise a kategorii vlastenectví - národní 

identity a altruistickou motivaci opakovaného výjezdu vojenských pozorovatelů. Oceňuji 

výzkumnou skromnost při interpretaci výsledků, vědomí mnoha možných příčin, otevřené 

myšlení, které se nespokojuje s prvním vysvětlením a kde to jde hledá a testuje další 

proměnné, ne však samoúčelně pro radost ze statistiky, ale pro podloženou interpretaci. 

Připomínky kjednotlivým částem jsou zařazeny výše. Zde dovolte připomínku, která 

překračuje otázky kladené v rámci tématu kultura a migrace. Považuji výsledky této práce za 

natolik přínosné a zajímavé, že mohu jen litovat a podivit se, jak je možné že ještě nebyly 

zveřejněny. Na konferencích a v edici nakladatelství Karolinum by jistě našly své místo a 



rozhodně doporučuji zveřejnění také vangličtině, aby výsledky nezůstaly jen v českém 

prostředí. Považuji to za logické vyústění práce, kde se zúročí všechny schopnosti autora. 

Formální připomínky se týkají někdy nešťastných překlepů a to hned v obsahu 1. Vojenský 

pozorovatel, str. 26 Milton Gordon, nikoli Gorgon, str. 29 opakování "poměrně" v jedné větě 

a další drobné překlepy. Nepovažuji je však za nijak závažné, spíše kazí dojem z dobré práce. 

V úvodu str. 3 a v závěru na str. 118 se autor zamýšlí nad praktickým uplatněním výsledků. 

Vidí cestu v rozpracování metodiky, domnívám se, že výsledky práce jej k tomu plně 

opravňují, myslím, že tato práce přímo nabízí kritéria výběru vojenských pozorovatelů a 

doporučuji se soustředit při aplikaci práce na toto uplatnění, pokud se tak již nestalo. 

Závěr: Autor prokázal v předkládané disertační práci schopnosti samostatně teoreticky i 

empiricky zpracovat (na příkladné úrovni kladené na disertační práce) náročné téma kultury a 

migrace v podmínkách mise vojenských pozorovatelů OSN. Jedná se o téma nové, přínosné, 

včetně jeho uplatnitelnosti v praxi při výcviku a kritériích výběru příslušníků 

pozorovatelských misích. Po vyrovnání se s připomínkami navrhuji disertační práci Mgr. 

Radka Horkého k obhajobě. 

PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 
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