
Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Karoliny Svobodové na téma Příčiny 

systematického sexuálního násilí v průběhu ozbrojeného konfliktu v Demokratické 

republice Kongo 

 

První verzi dizertační práce Mgr. Karoliny Svobodové na téma Příčiny systematického 
sexuálního násilí v průběhu ozbrojeného konfliktu v Demokratické republice Kongo jsem četla 

a hodnotila na konci června tohoto roku. Tehdy jsem ve svém předběžném oponentském 

posudku práci označila za „opravdu zdařilý, zajímavý a nejen pro obor bezpečnostních studií 

přínosný výstup, který v plné míře osvědčuje doktorandčin zájem o téma výzkumu, citlivost k 

tomuto tématu i její odbornou erudici“. Doktorandce jsem, mimo drobných formálních 

nedostatků, vytkla nevyužití zdrojů v jiném než anglickém (a okrajově českém) jazyce – u DRK 
by se nabízela literatura francouzské, resp. belgické provenience. Dále jsme upozornila na to, 

že doktorandka opakovaně mluví o unikátnosti případové studie DRK, blíže ale tuto unikátnost 

nedokládá, ani neprovádí srovnání se stavem sexuálního násilí v jiných nedávných konfliktech 
v regionu (např. Rwanda), popř. mimo něj (např. Bosna a Hercegovina). V závěru posudku 

jsme položila následující otázky k zodpovězení během obhajoby, popř. k zohlednění v rámci 

dalších úprav práce: 

1. Zaujalo mě to, že z proměnných se nepotvrdily ani indoktrinace, ani socializace. Je tomu 

tak, podle názoru doktorandky, proto, že k indoktrinaci a socializaci (v oblasti sexuálního 

násilí) ve větší míře nedochází, nebo proto, že tato již „úspěšně“ proběhly v období před 

ozbrojeným konfliktem, resp. připojením se k jednotce (tj. bojovníkům není vštěpováno 

něco, co již stejně vědí, a socializace není potřebná, protože pohled na věc je již sdílen)?  

2. Všechny silně verifikované proměnné souvisejí s ozbrojeným konfliktem. Současně se v 

práci opakovaně objevují poznámky o tom, že sex v DRK bývá i mimo ozbrojený konflikt 

zřídka poskytován čistě dobrovolně, většinou jde o věc obchodu, nuceného vztahu či násilí. 

Jak by tento rozpor, jedná-li se o rozpor, doktorandka vysvětlila?  

3. Závěrečná doporučení z velké části směřují k posílení postavení a práv žen v DRK. V práci 

ovšem doktorandka často připomíná, že konžská společnost se na ženy jako na jednotlivce 

rovné mužům nedívá a že v jejím čele standardně stojí konzervativní mužští vůdci, kterým 

současná situace vyhovuje. Jak by tedy bylo podle názoru doktorandky možné změny 

situace (a realizace doporučení adresovaných přímo DRK) dosáhnout? A měly by se v této 

věci nějak, a případně jak, angažovat mezinárodní instituce a cizí státy, včetně ČR (která 

boj proti násilí na ženách za ozbrojených konfliktů označuje za jednu ze svých priorit)?  

 Tzv. malá obhajoba proběhla dne 30. června. V rámci ní doktorandka z mého pohledu 

uspokojivě zodpověděla dotazy 1-2, k dotazu 3 by bylo dobré se podrobněji vrátit v rámci tzv. 

velké obhajoby. V návaznosti na tzv. malou obhajobu doktorandka práci upravila. Formální 

nedostatky z textu v zásadě zmizely – doktorandka opravila (nijak časté) chyby, správně jsou 

nyní uvedeny i české názvy mezinárodních instrument či různých institucí. K výraznějšímu 

využití francouzsky psaných zdrojů stále nedošlo, což, jak jsem uváděla již v prvním posudku, 

je s ohledem na to, že DRK tradičně spadá do frankofonní oblasti vlivu a že doktorandka 

francouzštinu ovládá, docela škoda. Oceňuji nicméně snahu doktorandky dohledat alespoň 

některé zdroje. Pro další, budoucí výzkum bych pak, při výzkumu zemí s jiným úředním 

jazykem než angličtina, doporučovala vždy se snažit vykročit mimo anglofonní literaturu a 

vycházet i ze zdrojů cílové země, popř. se zamyslet nad tím, proč takové zdroje absentují. 

 



 Během revize po tzv. malé obhajobě doznaly větší či menší změny prakticky všechny 

části práce. V části 1 dodala doktorandka některá fakta týkající se vývoje společnosti DRK. 

V části 2.2 kladně hodnotím přepracování kapitoly 2.2.1 (Feministické teorie sexuálního násilí 

– přehled dosavadního poznání), která nyní jednotlivé feministické teorie rozebírá postupně, 

přehledným způsobem. V části 2.4 jsou doplněny některé údaje, jež v původním textu chyběly, 

např. metoda zjištění u některých nezávislých proměnných. Výraznějších úprav doznala klíčová 

část 3 (Výsledky výzkumu), kde doktorandka posílila sekce věnované jednotlivým proměnným 

o podrobnější data získaná v rámci rozhovorů. To umožňuje lépe posoudit, nakolik se jednotlivé 
proměnné během rozhovorů ukázaly jako relevantní. 

I po revizi platí, že z obou výzkumných otázek, na něž se práce zaměřuje (1. Jaké jsou 

příčiny používání systematizovaného sexuálně zaměřeného násilí jako součásti ozbrojeného 

konfliktu v Demokratické republice Kongo? 2. Proč je sexuální násilí jako součást ozbrojeného 

konfliktu v DRC systematizováno v daném rozsahu a intenzitě?“ /str. 33/), je výrazně větší 

pozornost věnována otázce první. Otázka druhá naopak zůstává z velké části nezodpovězena. 

Autorka opakovaně zdůrazňuje, že „intenzita a rozsah sexuálního násilí v DRC se naprosto 
vymykají průměrným hodnotám těchto ukazatelů v jiných ozbrojených konfliktech s výjimkou 

několika málo konfliktů, například války v Bosně a Hercegovině nebo ve Rwandě“ (str. 158). 
Stále ovšem nenabízí jasné vysvětlení tohoto stavu. Právě jemu, společně s třetí otázkou 

z původního posudku, by se doktorandka měla věnovat v průběhu tzv. velké obhajoby. 

Přes dílčí výhrady zformulované v předběžném i tomto finálním posudku nemám důvod 
cokoli měnit na svém předběžném pozitivním hodnocení práce. Hodnocená dizertace je po 
obsahově i formálně kvalitně zpracovaný text s jasnou strukturou, který staví na odpovídajících 

teoretických a metodologických základech, dobře se čte a je srozumitelný i pro širší odbornou 

veřejnost. Práci proto plně doporučuji k obhajobě a také k následné publikaci závěrů v českých 

i zahraničních časopisech či nakladatelstvích.   
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