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Abstrakt  
 

Výskyt konfliktů v nestabilních regionech je jednou z největších hrozeb současného 

mezinárodního systému a mnoha států. Jedním z mechanismů, jak se šíření konfliktů dá 

zabránit, je mnohostranná spolupráce. Operace peacekeeping (PK) jsou jedním z nástrojů pro 

řešení konfliktů. V posledních letech se vyvinula vedle OSN ještě další struktura, která může 

být pro vedení využita – regionální organizace (RO). Velké množství literatury se věnuje 

systému OSN a jeho práci, méně již se soustředí na RO a jen velice málo titulů je věnováno 

problematice jejich spolupráce. Právě tento nedostatek je touto prací adresován.  

 

Spolupráce je hlavním předmětem výzkumu této práce. Abychom byli schopni analyzovat 

tento faktor, je třeba využít několik různých teoretických rámců v rámci mezinárodních 

vztahů. Nejprve je to samotná teorie mezinárodních vztahů. V rámci zajištění přehlednosti 

byly teorie rozděleny do skupin tradičních teorií a současných přístupů. Za druhé je to teorie a 

koncepty bezpečnosti, jehož změny byly jedním z hlavních faktorů umožňující vstup RO na 

bezpečnostní trh. Tyto kapitoly jsou následovány teoretickou kapitolou o regionalismu a jeho 

vývoji, který podporuje rozvoj spolupráce z teoretického pohledu. Největší část teoretického 

základu připadá na kapitoly o aktérech PK, evaluačním teoriím PK a také diskusi o samotné 

definici PK. Jako limitace tohoto výzkumu byl využit africký kontinent, z něhož jsou 

vybírány jak PK mise tak také RO. Afrika byla zvolena díky své dlouhodobé 

problematičnosti, kterou do mezinárodní bezpečnosti vnáší. Každý konflikt v tomto regionu 

ho může celý destabilizovat, což by vedlo k ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti 

celosvětově. Analýza misí, na kterých spolupracovala OSN s některou z afrických RO, bude 

sloužit jako nástroj potvrzení/vyvrácení hypotézy: Spolupráce je efektivním rámcem pro PK 

operace v Africe do budoucna. A také k odpovědi na výzkumné otázky: Má spolupráce 

kladný vliv na evaluaci misí PK?, Jakou roli hrál vývoj regionalismu ve vytváření rámce 

spolupráce? 

 



Na základě teoretické části práce byla vybrána skupina evaluačních faktorů, která se zakládá 

na komparaci jednotlivých evaluačních přístupů, neboť v současné době neexistuje jednotně 

uznávaná sada evaluačních faktorů. Tyto faktory posléze byly použity při analýze 

jednotlivých případových studií. Jak již bylo řečeno, jedním z limitů je africký kontinent. 

Druhým limitujícím faktorem je časová křivka – všechny případové studie jsou mise 

ustanoveny po konci studené války v různých oblastech Afriky. Geograficky a povahově 

rozdílné konflikty byly vybrány záměrně, aby mohlo dojít k vytvoření všeobecného rámce 

evaluace, který by spolupráci hodnotil.  

 

Případové studie byly vybrány následovně: mise v Libérii, hraniční konflikt v Eritreii a 

Ethiopii, mise v Dárfúru. Všechny tyto mise obsahují určitou formu spolupráce mezi OSN a 

RO v Africe. Jako klíčové evaluační faktory byly vybrány tyto: 

 

• Pre-implementační fáze – doba trvání a průběh úseku předcházející rozmístění mise je 

klíčovým faktorem pro urychlené ukončení násilí a zabránění další eskalaci konfliktu. 

Čím je tato fáze kratší, tím má mise větší potenciál úspěchu.  

• Počty personálu – toto je jeden z interních faktorů mise. Je navázán především na 

politickou vůli a význam konfliktu pro zasahující státu. Je také jedním z klíčových 

faktorů v naplnění mandátu.  

• Mandát mise – byl to právě P. Diehl, který jako první stanovil mandát jako klíčový 

element v evaluaci PK. Mandát je především limitován zdroji, vůli států a typem 

konfliktu. Jeho vývoj je vhodný k evaluaci právě pro svou jasnou definovatelnost.  

• Místní podpora – do tohoto termínu zahrnujeme jak podporu místních politických 

struktur, tak podporu a účast okolních států a také podporu místního obyvatelstva. 

Tento faktor byl zvolen především pro svou vypovídající schopnost o regionální 

stability, která je PK podporována.  

• Intenzita bojů – v souvislosti se základními potřebami místního obyvatelstva je toto 

jeden z klíčových faktorů v rámci širšího PK. Humanitární situace již nadále nezůstává 

mimo rámec operace, ale stala se jedním z hlavních objektů mise. Jako zdroj 



relevantních informací k tomuto faktoru byla využita databáze Uppsala Conflict Data 

Program. 

• Počty obětí – tento faktor je velice důležitý pro fázi komparace jednotlivých částí misí. 

Je velice snadné analyzovat počty obětí před a po rozmístění mise dané organizace, 

což vede k jasným závěrům. 

• Návrat uprchlíků a interně vysídlených osob – tento faktor patří do skupiny 

dlouhodobých evaluačních faktorů. Návrat lidí do jejich domovů je největším 

důkazem o úspěchu mise. Pokud totiž mise není schopná preventivně zakročit proti 

fatálním následkům na místní populaci, není její mandát nikdy naplněn. Také 

z bezpečnostního hlediska je tento faktor důležitým ukazatelem stability v zemi či 

regionu.  

 

Závěry byly utvořeny na základě komparace evaluačních faktorů všech třech misích. Ve 

většině případů se objevuje kombinace negativních a pozitivních hodnocení jednotlivých 

faktorů v jednotlivých fázích zapojení OSN a RO. To naznačuje, že organizace navzájem 

dokáži neutralizovat nedostatky svého partnera. OSN i RO mají tak možnost maximálně 

využít rámec spolupráce pro vytvoření koherentního výsledku. Každý z faktorů má pak 

odlišnou vypovídací schopnost o budování struktur spolupráce. První dva faktory vypovídají 

především o politické vůli k samotné spolupráci a řešení daného konfliktu. Velice důležitým 

ukazatelem je rámec mandátu, který má jasně vymezit pozici a úkoly jednotlivých stran 

spolupráce při PK. Aktualizace mandátu a změny dle stávající situace pak vypovídají o větší 

flexibility RO v tomto ohledu. Navíc informace, které OSN dostává v prvotní fázi od RO, 

pomáhá k jasnější definici mandátu. Překvapivé bylo hodnocení místní podpory, která častěji 

vyzněla negativně pro RO, i přes jejich regionální vazby. Toto může být důsledkem 

negativních historických zkušeností, strachem z hegemonické nadvlády či nízkým kreditem 

RO. V rámci faktoru intenzity bojů a počtů zraněných byla OSN hodnocena více pozitivně. Je 

to především zásluha větší technické vybavenosti a větším vojenským možnostem. Avšak 

v mnoha případech to bylo ovlivněno také předešlou pozitivní rolí RO, kterou v počátcích 

konfliktu sehrála. V rámci druhé otázky můžeme uzavřít s tím, že rámec regionalismu a 

vývoje konceptu bezpečnosti hráli klíčovou roli v evoluci spolupráce OSN a RO v Africe. 



Tento závěr byl vyvozen z analýzy misí v Somálsku na základě teoretických kapitol o 

regionalizaci, regionalismu a vývoji bezpečnosti.  

 

Na základě několika teoretických rámců byly vybrány evaluační faktory a zhodnoceny 

vybrané mise na africkém kontinentě. Porovnáním výsledků práce dospěla k výše uvedeným 

závěrům, čímž potvrdila nastavenou hypotézu a kladně odpověděla na obě výzkumné otázky. 

Navzdory mnoha problematickým aspektům (jasné rozdělení rolí a pravomocí, řetěz velení, 

nekompatibilita technického vybavení, odlišný výcvik a pravidla zapojení, atd.) na základě 

závěrů tohoto výzkumu můžeme říci, že spolupráce je efektivní pro vedení PK misí v Africe. 

Obě skupiny faktorů – krátkodobé i dlouhodobé hovoří ve prospěch spolupráce.  

 
 


