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Komparace civilních kapacit stabilizačních a rekonstrukčních misí EU a USA (případ 
Afghánistánu) 
 
Autorka  se  ve  své  práci  zaměřila  na  jedno  z aktuálních  témat  současné  zahraničně‐
bezpečnostní politiky: vysílání civilních stabilizačních a rekonstrukčních misí Evropskou unií a 
Spojenými  státy  americkými.  Zkušenost  z konfliktů  na  Balkáně,  v Africe  i  na  Středním 
východě  po  skončení  studené  války  ukázala  nezbytnost  doplňovat  aktivity  vojenských 
mírových  a  stabilizačních misí  civilními  komponenty.  Jejich  budování  však  bylo  a  je  ještě 
komplikovanější  než  vytváření  a  adaptace  vojenských  jednotek.  Podoba  jejich  budoucího 
rozvoje je stále nejasná, což propůjčuje posuzované práci vysokou míru aktuality. 
 
Práce si klade  jednoznačné otázky:  jaké  jsou důvody zřizování expedičních civilních kapacit; 
jak  se  tyto  schopnosti  vyvíjely  v rámci  EU  a  v USA;  a,  konečně,  lze  předpokládat,  že  se 
Spojeným  státům  podaří  v této  oblasti  Evropskou  unii  „dohnat  a  předehnat“?  Autorka 
odpovídá  na  tyto  otázky  prostřednictvím  empirické  komparativní  studie,  která  porovnává 
americké  a  evropské  civilní  kapacity  jednak  z hlediska  jejich  vývoje,  jednak  ve  vztahu  ke 
konkrétní  otázce  jejich  nasazení  v Afghánistánu.  Text  doplňuje  úvodní  kapitola  věnovaná 
vymezení konceptu stabilizačních a rekonstrukčních misí. 
 
Čistě  empirické  zaměření  práce  bez  teoretického  ukotvení  klade  logicky  velký  důraz  na 
kvalitu  a  povahu  poskytnutých  faktických  informací.  Autorka  tyto  nároky  do  velké  míry 
naplňuje:  jak  část  věnovaná  vývoji  evropských  a  amerických  civilních  kapacit,  tak  pasáže 
zabývající  se  jejich  nasazením  v Afghánistánu  jsou  informačně  hutné  a  obsahují  velké 
množství  konkrétních  poznatků,  z nichž  je  autorka  na mnoha místech  schopna  vyvozovat 
analytické  závěry  (viz  např.  postřeh  o  podobných  problémech  EU  a  USA,  jako  je 
podfinancování, vytváření paralelních kapacit, spolupráce civilní a vojenské složky ‐ s. 42‐43; 
nebo poznatek o nedostatku koncepčního vedení PRT ze strany ISAF ‐ s. 69). 
 
Autorčiny analytické závěry vycházejí z dobré práce s použitými zdroji. Těch je v práci využito 
velké množství,  přičemž  převažují  zdroje  primární,  což  je  logické  s ohledem  na  to,  že  se 
autorka  zabývá  vysoce  aktuálním  problematikou.  Práce  s použitými  zdroji  je  většinou 
příkladná,  jen výjimečně se v textu vyskytují delší pasáže bez potřebných odkazů  (viz s. 15‐
16). 
 
Ve  vztahu  k obsahu,  resp. metodě  zpracování  textu  však  vyvstává otázka, do  jaké míry  je 
legitimní  autorkou  realizovaný  komparativní  postup.  Za  prvé,  není  zcela  jasné,  zda  je 
dostatečně analyticky odděleno téma expedičních civilních kapacit od obecnějších procesů, 
jako je peacekeeping a postkonfliktní rekonstrukce. Je jasné, že v praxi aktivity v rámci těchto 
zastřešujících pojmů  často  splývají,  ale  tím  větší úsilí by mělo být  vynaloženo na přesnou 
„demarkaci“ předmětu výzkumu. Nejasnost v jeho vymezení se ostatně projevuje i v kapitole 
věnované  působení  EU  a USA  v Afghánistánu,  kde  vedle  sebe  stojí  bez  dalšího  vysvětlení 
policejní  mise  EBOP  i  unijní  humanitární  a  rozvojová  pomoc  (např.  s. 47).  Ve  vztahu 



k Afghánistánu by bylo možné problematizovat  i  samotný  komparativní  záměr,  který příliš 
nereflektuje  diametrálně  odlišná  východiska  nasazení  unijních  a  amerických  civilních misí. 
Autorka  by  proto  při  obhajobě měla  přesněji  objasnit,  proč  je  zvolená  případová  studie 
(Afghánistán)  pro  komparaci  civilních  kapacit  EU  a  USA  relevantní  a  jak  se  lze  při  jejich 
analýze vypořádat s různými důvody i cíli, s nimiž oba aktéři do Afghánistánu vstoupili. 
 
Pokud  jde o formální aspekty práce,  je třeba vyzdvihnout  její  jasnou, přehlednou strukturu. 
Na druhou stranu lze kritizovat stylistickou neobratnost, která na některých místech vede ke 
zbytečnému opakování  –  viz  tři po  sobě  jdoucí  věty počínaje  „Ukončení násilí  a  vytvoření 
bezpečného prostředí...“ – s. 14, které  fakticky opakují  jednu a tutéž  informaci; podobně v 
poslední  větě  této  kapitoly  se  třikrát  zbytečně  třikrát  zopakuje  slovo  „reintegrace“. Nejde 
nakonec jen o stylistické chyby, ale v hlubším smyslu i o problém nedostatečné efektivity při 
předávání  informačního  sdělení.  Jinak  nelze mít  k formálním  náležitostem  práce  výhrady, 
obsahuje  všechny  požadované  prvky  (abstrakt  v češtině  i  angličtině,  klíčová  slova  v obou 
jazycích i cizojazyčné resumé).  
 
Na závěr již jen několik drobností:  

• Přechod od prvního ke druhému odstavci úvodu (s. 7) je snad až příliš chvatný, vazba 
mezi  současným bezpečnostním prostředím a  tématem  civilních misí by mohla být 
uvedena propracovanějšími argumenty. 

• Věta  „Přidanou  hodnotou  je  zde  nestabilní  bezpečnostní  situace  a  nutnost 
intenzivnější spolupráce s vojenskými složkami.“ (s. 12) by zasloužila vysvětlení – není 
příliš jasné, v čem zmiňovaná „přidaná hodnota“ spočívá.  

•  „... vize rozvoje civilních kapacit Evropské bezpečnostní a obrané politiky (EBOP) stála 
u samého vzniku EBOP.“  (s. 24)  Jak se toto konstatování  (pronesené bez odkazu na 
relevantní zdroj) snáší s faktem, že prvotním cílem EBOP bylo vytvoření vojenských sil 
rychlé reakce? 

• Mechanismus financování misí SBOP se nazývá Athena, nikoliv „Althena“ (s. 27). 
• Překlady  názvů  civilních misí  EU  na  s.  27‐28  působí  poněkud  kostrbatě: Místo  „EU 

Policejní mise  v  ...“ by  asi bylo  vhodnější překládat anglický originál  jako  „Policejní 
mise EU v ...“. 

• Anglický  název  koordinačního  orgánu  pro  civilní mise  EU  je  „Civilian  Planning  and 
Conduct Capability“ (s. 28). 

 
Všechny  tyto  kritické  připomínky  by  neměly  zakrýt  fakt,  že  diplomová  práce  Evy 
Kratochvílové  je  kvalitně  připraveným  a  zpracovaným  textem,  který má  jasnou  logiku  a 
metodicky  odpovídá  na  položené  výzkumné  otázky.  Doporučuji  ji  proto  k obhajobě  a 
navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
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