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Hana Suchardová: Fenomén spolupráce OSN a regionálních afrických organizací: evaluace 
peacekeepingových misí

Předkládaná rigorózní práce Mgr. Hany Suchardové je rozšířením studentčiny úspěšně obhájené 
diplomové práce. Autorka se zaměřuje na téma spolupráce OSN a regionálních organizací v oblasti 
peacekeepingu na africkém kontinentě, v jehož rámci si pokládá hlavní otázku: „Má spolupráce 
mezi OSN a regionálními organizacemi v Africe kladný vliv na úspěšnost vedení peacekeepingových 
misí? “

Zvolené téma výzkumu je velmi aktuální a v českém prostředí relativně málo zpracované. Autorka 
proto měla příležitost zpracovat text, který by byl zajímavým a vítaným přínosem v oblasti, jíž je v 
mezinárodních vztazích a bezpečnostních studiích věnována narůstající pozornost. Bohužel se 
domnívám, že této možnosti plně nevyužila.

Oproti diplomové práci autorka rozpracovala úvodní teoretické kapitoly o teorii MV a bezpečnosti, 
nicméně jejich vztah k případovým studiím a přínos pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky 
zůstal nejasný. Navíc je přehled hlavních teoretických přístupů místy poněkud nesystematický a u 
mnohých výroků chybí odkazy na příslušné zdroje, takže jejich původ a obsah není zcela zřejmý 
(např. str. 19 - „Zatímco ofenzivní tábor v čele s Mearsheimerem tvrdí...“ apod.). Rozšíření diskuse 
o teorii a definici peacekeepingu je naopak vítaným přínosem, avšak trpí podobnými nešvary jako 
části předchozí -  není příliš systematické a řada tvrzení není ničím podložena (např. str. 63 - „Po 
širších kontextech volal také K. Waltz...“ apod.)

Ve všech teoretických kapitolách je také patrné, kde autorka text rozšiřovala, resp. přidávala, 
protože se řada informací opakuje nebo se objevuje po neucelených částech. Tak například vedle 
nově vložené samostatné kapitoly 4 Definice peacekeepingu a jeho teorie, která diskutuje definici a 
teoretický rámec pro PK operace, zůstala dále i část 6.5 Udržování míru (Peacekeeping), kde se 
autorka opět vrací k problému neexistence definice PK a diskutuje historický vývoj PK operací. 
Toto uspořádání nepůsobí zcela logicky. V kapitole 1.1.1 na stranách 20 a 21 a v kapitole 2.1 na 
stranách 31 a 32 se dokonce opakuje zcela doslovně bezmála celá strana textu („Strukturální
realismus K. Waltze.....prostředků vojenského i nevojenského charakteru.“). Celkově tak práce na
mnoha místech působí nepřehledně a těžkopádně.

V další doplněné kapitole 7 - Somálsko: regionalismus a vývoj peacekeepingu -  je hned několik 
problémů. Autorka o ní hovoří jako o „ilustrativní případové studii“, která má prokázat Jednotlivé 
teoretické vývoje“ a není tedy jako další tři „tradiční případovou studií“ (str. 101). Vedle 
pochybného metodologického základu tohoto přístupu je problematická i logika této ilustrace -  
autorka tvrdí, že „na základě vývoje v Somálsku je tedy možné shrnutí, že podoba misí se mění 
nejen v důsledku situace v jednotlivých konfliktech, ale také v souladu s teoretickou reflexí tohoto 
vývoje“ (str. 107). Teoretická reflexe sama ale často následuje, spíše než předchází, změny v 
podobě misí v odpovědi na politický, vojenský či jiný vývoj situace konfliktu -  a tedy soulad není 
nijak překvapivý a nemusí být nijak dokazován. Kromě toho v kapitole není nic, co by spojovalo 
konkrétní učiněná rozhodnutí s nějakými teoretickými východisky, která jejich přijetí motivovala.



Také lineární a neproblematizovaná narace vývoje somálského konfliktu a vnější intervence 
obsahuje řadu nepřesností a nepodložených tvrzení (např. str. 101 - „Základem společenské 
struktury vždy byli kmenoví stařešinové, kteří měli jediného nepřátele -  moderní zbraně.“ apod.)

V práci také zůstalo nepřípustné množství překlepů, špatně přepsaných jmen (např. jméno Johna 
Mearsheimera najdeme v práci ve čtyřech různých podobách) a gramatických chyb, ačkoli na ně 
poukazovaly už posudky DP.

Z výše uvedených důvodů se bohužel domnívám, že předkládaná rigorózní práce nepřináší v 
porovnání s již obhájenou prací diplomovou nic podstatně nového a neukazuje také žádný posun 
tvůrčích schopností autorky v oblasti výzkumu. Mám proto vážné pochybnosti, že splňuje 
požadavky kladené na rigorózní práci. Nicméně i přes mé výhrady se studentka může pokusit 
obhájit svůj text před zkušební komisí.
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