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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Hlavním cílem předložené (opakovaně) práce je zjednodušeně řečeno analyzovat vliv (ať již 
pozitivní či negativní) nasazení kontraktorů (žoldnéřů či PMSC) na průběh konfliktů 
v subsaharské Africe. Autor práce stanovil následující 3 výzkumné otázky, které se pokouší 
odpovědět na základě kvantitativního i kvalitativního výzkumu, což oceňuji. 

1) Jaký je dopad nasazení nájemných jednotek na průběh konfliktu?(délka, počet ztrát etc.) 
2) Jaký je dopad nasazení nájemných jednotek na výsledek konfliktu a postkonfliktní 
situaci?(vítězství které ze stran, rychlost postkonfliktní obnovy) 
3) Jak se tyto ukazatele liší v případě nasazení ad-hoc žoldnéřských skupin a naopak PMC?  
 
Jako teoretické východisko práce si autor zvolil teorii negativní suverenity (kvazistátů) z pera 
R.H.Jacksona, kterou však od předchozí verze významněji nerozpracoval, nevysvětluje její volbu 
a nijak ji neaplikuje na empirickou část práce. Naopak nabízí zcela nadbytečný exkurz do historie 
od 30tileté války po Afghánistán, či informační okénko (značně nepřesné) do současného 
vybavení AČR technikou. Otázkou přetrvává, proč právě tato (bezpochyby fenomenální) teorie by 
měla být nejvhodnější a nebylo by např. vhodně se více zaměřit na teorie state silure se 
zaměřením na bezpečnostní rozměr. Z hlediska metody autor nadále staví na textech Fearona 
(jméno autora nadále opakovaně komolí) a Levyho. Na tomto základě definuje jednotlivé 
proměnné vztažené k VO a následně se pokouší o jejich kvantifikaci (výsledky do značné míry 
prezentuje již zhruba v polovině textu před samotnou empirickou částí věnované průběhu 
jednotlivým konfliktům a case studies – zde nesouhlasím s klasifikací konfliktu ve Rwandě coby 
občanské války). Z hlediska metodologického je hlavním problémem, že nezávislá proměnná, 
kterou autor sice nevymezuje, ale fakticky jí je nasazení kontraktorů blíže nedefinuje. Chybí 
specifikace týkající se velikosti nasazení, technického vybavení a zabezpečení, přítomnosti force 
enablers, ISR, (smluvní) cíle kontraktorů, CONOPS, ROEs, rozsah jejich teritoriálního působení 
apod. které hrají neopomitelnou roli – zejména vezmeme-li v úvahu početní velikost protivníka, 
kvalitu výcviku a velikost teritoria, na kterém konflikt probíhá. V tomto kontextu by bylo vhodné 
využít kontrolní proměnné. Zde se práce dostává do obtížné situace, kdy se snaží kvantifikovat 
efektivitu působení kontraktorů v různých konfliktech, odehrávajících se v diametrálně odlišných 
typech politické geografie, se zásadně odlišnými kapacitami, ale i úkoly (např. primárně ochrana 
infrastruktury a zdrojů v Angole vs. konflikt v Sierra Leone). Problém je, že autor rovněž často 
zužuje analýzu případových studií na hlavní aktéry, přičemž v SL fakticky působily desítky 
kontraktačních společností (např. i jejich dceřiné společnosti) – viz Faulkner, Lambert, Powell 
2019. 
 
V rozpracované části věnované pro/proti použití kontraktorů je velmi sporné srovnávat efektivitu 
kontraktorů s jednotkami OSN (přestože to je jistě velmi validní bod s ohledem na původ vojsk, 
materiální zajištění, caveats apod.) bez zvažování mandátů se kterým daná mise působí. Rovněž 
nelze směšovat ROEs v případě přímého bojového nasazení a faktického výkonu správy území 
(viz Abu Ghraib). 
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Vedlejší kritéria: 

O kvalitě způsobu zpracování práce svědčí hned první odstavce úvodu, která obsahuje 
zavádějící informace (že Afrika prošla procesem dekolonizace v 60.letech, síc!), nic 
neříkající tvrzení o následném vzniku mnoha států, či 3.řádek 2.odstavce, kde jsou 
hrubé chyby. Některé státy se obrátili o pomoc na původní koloniální mocnost, 
některé na jednu ze (super)velmocí, některé další státy se využili služeb zkušených 
(s.3). 

V podobném duchu autor pokračuje např. celým textem. Nedokončená věta na s. 4 
(Coby poslední země bylo vybráno Somálsko, které mělo být), (poté, co rebelové zajaly 
a sežraly jejich velitele 40 nebo žoldnéři (s. 19), kde autor pro zpestření přidává i 
hovorové výrazivo. Na s. 34 – 35 není zcela jasné, zda autor přebírá klasifikaci PMCS 
L.Visingera či jde o jeho vlastní, protože odkaz na Visingerův text je poněkud 
nesmělý. Výrazné zlepšení by si vyžádalo i provedení tabulek (s. 46), kvalita 
zpracování odkazů (doporučil bych použít horní index pro lepší orientaci čtenáře), 
v neposlední řadě abecední řazení seznamu zdrojů, které je zcela chaotické, ale i jiné 
dělení než na internetové, legislativní, akademické a knihy. 

Celkové hodnocení: 

Znovu předložená práce vykazuje dílčí zlepšení. Musím konstatovat, že autor zcela 
nepochybně prokazuje velký zájem o zvolené téma, nastudoval značné množství 
zdrojů, zpracoval obrovské množství informací. Na druhé straně je velká škoda, že 
autor od schválení projektu nenašel čas na jedinou konzultaci se svým vedoucím, 
množství nedostatků by bylo velmi snadné odstranit, nicméně práce byla evidentně 
dopracována ve spěchu. Kromě velmi častých a závažných formálních nedostatků 
(gramatika, kvalita zpracování odkazů a další, metodologické a teoretické problémy), 
práce obsahuje i další obsahové nedostatky. Přestože autor zapracoval na 
konceptualizaci, byť často chaoticky, je evidentní, že mu činí problém orientovat se 
v právním rámci, kdy hovoří o tom, že společnosti operují v šedé zóně legality (s.3), 
zmiňuje mezinárodní zákony (opravdu nějaké existují?). V tomto kontextu si klade 
následující otázku: „Je však otázkou, jestli by legální možnost najmout si nájemné 
jednotky nebyla naopak přínosem, který by africkým státům pomohl vypořádat se 
efektivněji s občanskými válkami, které je sužují (s. 3).“ Zde buďto zaměňuje legalitu 
a legitimitu, či prokazuje absenci základní orientace v problému týkající jednak 
domácí autority a zadruhé klíčového rozdílu, zda jednotky působí na podporu vlády či 
proti ní. Obdobně zmatečně působí příklady, které autor uvádí při klasifikaci PMSCs, 
kdy označuje společnosti Volga-Dněpr (letecká společnost) či Hulibarton (těžební 
společnost) za podpůrné PMSCs, stejnou logickou by mohl označit za PMSCs, 
jakokoliv leteckou přepravující vojáky za úplatu, úklidové či cateringové společnosti 
poskytující služby armádám. 
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 Musím nadále konstatovat, že zejména po formální ale do znační míry i po obsahové 
stránce je práce nezvládnutí, finální rozhodnutí ponechávám na hodnotící komisi. 
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