
Posudek oponenta k disertační práci Karoliny Svobodové „Příčiny systematického sexuálního 

násilí v průběhu ozbrojeného konfliktu v Demokratické republice Kongo“, Praha, FSV UK, 

2020. 

Předložená disertační práce je věnována zajímavému a aktuálnímu tématu sexuálního násilí 

v Demokratické republice Kongo. Autorka staví na vlastním terénním výzkumu, který provedla na 

východě DRC.  

Text je logicky strukturovaný. Autorka nejprve v základních konturách zachytila historii konžského 

postkoloniálního státu a válek ve východním Kongu v posledních třech desetiletích. Oceňuji 

zejména, že autorka zde, a i jinde v textu, klade důraz na zásadní význam půdy jako vzácného 

zdroje, který leží u kořenů ozbrojených střetů v regionu, a který je často v narativech příčin 

konžského konfliktu zastíněn důrazem na nerostné bohatství a „prokletí zdrojů“.  

Text pokračuje vhledem do problematiky ustavování patriarchátu v Africe. Tato část předkládá 

některé zajímavé závěry ze studia různých afrických předkoloniálních společností a shrnuje 

významné vlivy na přetváření předkoloniálního uspořádání vztahů v těchto společnostech, zejména 

vliv islámu, křesťanství a koloniální administrativy. Uspořádání genderových vztahů 

v prekoloniálním období představuje autorka na příkladu Kubů z klasických Vansinových 

etnografických prací. Diskuse procesu ustavování patriarchálních vztahů v belgickém Kongu, jež 

podle autorky započalo na začátku 20. století, je nepoměrně stručnější. Nepochybně o něm obecně 

platí totéž, co autorka popisuje na příkladech z jiných zemí, na druhou stranu byl belgický 

koloniální model dost specifický rozsahem, kterým zasahoval do všech aspektů života afrických 

společností pod svou správou, včetně genderových vztahů, a nebylo by o věci popsat blíže například 

vliv vzdělávacího systému, katolických misií a podobně na genezi konžského patriarchátu. 

Následná diskuse postavení žen v DRC je pro účely výzkumu dostačující. 

Výzkumné otázky a cíle výzkumu jsou formulovány jasně. Následně se práce vyrovnává 

s teoretickým zakotvením studované problematiky sexuálního násilí. Autorka vychází především 

z feminismu, z poměrně obsáhlého a jistě dostačujícího přehledu feministických teorií sexuálního 

násilí pak odvozuje většinu svých proměnných.   

Oceňuji autorčinu poměrně detailní reflexi proces sběru dat pomocí rozhovorů, včetně způsobu 

získávání kontaktů, práce s tlumočníky a gatekeepery, přípravy otázek i úskalí spojená se sběrem 

informací touto formou (možná míra lživosti).  

Autorka přiložila k práci tabulku s přehledem respondentů. Citace v textu však nechává bez odkazu 

s odůvodněním, že jde o bezpečnost respondentů. To je samozřejmě obava oprávěná, nicméně i ve 

výzkumných textech z oblastí konfliktu, které pracují s extrémně citlivými údaji a zavazují se 

ochránit respondenty, je standardní přímé citace z rozhovorů odkazovat. Mimo jiné proto, že 

poskytují čtenáři možnost orientovat se v použitých citacích, četnosti citací jednotlivých 

respondentů apod. Stačí dát rozhovorům číselné označení (R1, R2..) bez přiřazení k jakýmkoli 

osobním údajům včetně anonymizovaných, které mohou pochopitelně zůstat pouze u výzkumníka.   

Jádrem práce jsou kapitoly 3.2 a 3.3, v nichž autorka analyzuje jednotlivé proměnné na základě 

rozhovorů a vyvozuje z nich závěry. Mou hlavní výhradou k celé práci zůstává struktura analýzy 

v této části, tedy autorčin postup při reportování výsledků terénního výzkumu a zvláštní rigidita, 



s níž chápe vztah proměnných a k nim nadefinovaného souboru otázek. Nesetkala jsem se 

s výzkumem, který by data z kvalitativních rozhovorů zpracovával jako autorka v předkládané 

práci. Tedy tak, že odpovědi respondentů na otázky, jež si určila jako klíčové právě pro jednu 

konkrétní proměnnou, byly doslovně považovány za potvrzení/vyvrácení kauzálního vztahu mezi 

danou nezávislou proměnnou a proměnnou závislou.  

Vždyť respondent může poskytnout odpověď relevantní pro jednu proměnnou v odpovědi na 

otázku, přiřazenou v autorčině modelu k úplně jiné proměnné – to pak není nutně důkazem korelace 

obou proměnných (jak se v textu často píše), ale třeba jen toho, jak respondenti chápou položenou 

otázku, její rozsah i obsah, což může být trochu jinak, než jak si ji představuje tazatelka. Stejně tak 

nemusí být respondentovi zřejmý rozdíl mezi otázkami, jež jsou nezřídka podobné: Je OK vykonat 

rozkaz, jde-li o znásilnění civilistů? (Prom 2) a Co si myslíte o znásilňování žen ve válce? (Prom 6) 

nebo Jaký byl váš výcvik? (Prom 2) a Jaké byly vaše začátky v ozbrojené skupině, jak rychle jste se 

začlenil? (Prom 8)  

Mám dojem, že autorka v podstatě přeskočila jednu celou fázi výzkumného procesu, který staví na 

datech získaných formou hloubkového kvalitativního rozhovoru. Je samozřejmě běžné, že si 

výzkumník formuluje klíčové a poddružné otázky k proměnným, tématům či směrům svého 

výzkumu. V další fázi ale pracuje s posbíranými daty jako s celkem, ježto relevantní informace 

k jedné proměnné může přijít i v odpovědi na úplně jinou otázku či „mezi řádky“. Výzkumník proto 

sesbíraná data kóduje, vytváří si kategorie, svá data konceptualizuje a (v tomto případě) přiřazuje 

k predefinovaným proměnným, pak je dále interpretuje, analyzuje a popisuje vztahy mezi nimi. Zdá 

se mi, že zvoleným postupem, který tyto kroky vynechává, se autorka připravila o část z bohatosti 

dat, které v rozhovorech posbírala, a s tím i o možnost odhalit skryté vazby a významy, jež se 

pojednáním ve striktně oddělených sadách klíčových a poddružných otázek ztrácí.   

Navzdory této výhradě ke zvolenému postupu práce s daty považuju tuto část práce po obsahové i 

argumentační stránce za zdařilou. Autorka doplňuje svá tvrzení citacemi z rozhovorů i srovnáním 

s relevantními sekundárními zdroji.  

Co se týče závěrů práce, domnívám se, že autorka jasně a plně zodpověděla první výzkumnou 

otázku „Jaké jsou příčiny systematizovaného sexuálně zaměřeného násilí jako součásti ozbrojeného 

konfliktu v DRC?“  Jisté výhrady mám jen k argumentaci, s níž autorka relativizuje roli 

nedisciplinovanosti vojáků jako příčiny sexuálně motivovaného násilí, ačkoli se potvrdila ve většině 

rozhovorů. Autorka v závěru mimo jiné píše, že „velice důležitým faktorem, ovlivňujícím výpovědní 

hodnotu výskytu těchto proměnných, je jejich porovnání s výskyty v jiných konfliktech. Intenzita a 

rozsah sexuálního násilí v DRC se naprosto vymykají průměrným hodnotám těchto ukazatelů 

v jiných konfliktech... Vzhledem k tomu, že k porušování disiplíny ... dochází ve všech konfliktech 

bez rozdílu, extrémní intenzita sexuálního násilí v DRC jsou pravděpodobně způsoběny spíše jinými 

příčinami.“ (s. 149) Vidím zde dva rozpory. Za prvé, autorka přeci hledá příčiny násilí v Kongu, a 

zde se ukazuje, že nedisciplína skutečně hraje významnou roli. Sama autorka toto píše v kapitole o 

proměnné „nedostatek disciplíny“ „sexuální násilí je pácháno všemi účastníky... jednotky jsou 

natolik odlišné, že ...musejí mít i motivaci, jež má společného jmenovatele. Z výzkumu i z dokladů 

z literatury vyplývá, že oním jmenovatelem je především nedostatek disciplíny a porušování kázně.“ 

(s.135). Za druhé, pokud je však u výpovědní hodnoty výskytu proměnných důležité porovnání 

s výskyty v jiných konfliktech, pak vzniká problém u stěžejního explanatorního konceptu celé práce 



– patriarchátu. Ve většině afrických zemí, které prošly dlouholetým ozbrojeným konfliktem, jsou 

patriarchální vztahy obdobně hluboce společensky, politicky, institucionálně, ekonomicky i 

kulturně zakořeněné jako v DRC. Ostatně autorka sama v úvodní kapitole pojímá genezi 

patriarchátu v afrických zemích poměrně univerzalisticky jako důsledek kolonialismu a externích 

náboženských vlivů. V čem je tedy ten konžský patriarchát odlišný, že vytváří prostředí pro 

vymykající se intenzitu a rozsah sexuálního násilí, do té míry, že  „je velice pravděpodobné, že 

nebýt patriarchálního sociálního uspořádání, sexuální násilí by dosahovalo v konžském konfliktu 

mnohem nižší četnosti...“ (s.143) Odpověď na druhou výzkumnou otázku, „Proč je sexuální násilí 

jako součást ozbrojeného konfliktu v DRC systematizováno v daném rozsahu a intenzitě? proto již 

tak uspokojivá není. Autorka zcela nezpochybnitelně v celé práci dokazuje, že patriarchální vztahy 

a z nich vyplývající postavení žen v konžské společnosti jsou zásadní strukturální příčinou 

rozsáhlého násilí na ženách. Ale k vysvětlení, proč právě v Kongu je to horší než jinde, to podle 

mého názoru nestačí.  

V textu zůstaly překlepy. 

Navzdory výše uvedeným výtkám se domnívám, že se autorce podařilo posbírat velmi cenná a 

bohatá data k tématice sexuálně motivovaného násilí v Kongu, a že text, který předložila, je na 

úrovni odpovídající doktorské disertační práci. 
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