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Podrobné hodnocení práce

Stupnice
Hodnocení ( + ) 1 2 3 4 5 Hodnocení ( - )
1.        Probíhaly pravidelné konzultace* 1.        Konzultace neproběhly

2.        Znalost literatury k tématu X 2.        Neznalos( litera{ury k tématu

3,        Dostatečný počet použitých relevantních zdroiů X 3.        Nedostatečný počet relevantních zdrojů
4.       Dostatečný počet odkazů X 4.        Nedostatečný počet odkazů
5.        Dobrá struktura práce a formální správnost X 5.        Špatná struktura práce a formální nesprávnost
6,        Dobrá logická výstavba textu X 6.        Špatná logickávýstavbatextu
7.        Dobrýúvod X 7.        Nedostatečný úvod
8.        Kriticky hodnotí zdroie X 8.        Nehodnotí použitézdroie
9.        Obsahujeanalýzu problému X 9.        Nevykazuje analytické schopnosti
10.     Zřetelná metodologie X 10.     Bez metodologického ukotvení
11.     Ucelenýzávěr X 11.     Nedostatečný závěr
12,     Správně vedený vědecký aparát X 12.     Nesprávně vedený vědecký aparát
13.      Kvali(ní iazykové podání (stylistika a qramatika) X 13.     Špatné iazykové podání
14.      Přílohy (nepovinné) X

Slovní hodnocení:
Oponovaná   práce  je   jednou   zprvních,   která  je   v ČR   věnována   privátním   vojenským

společností (PVS).  Autor se v ní pokouší zkoumat fenomén,  který do  budoucna může hrát klíčovou
úlohu na poli mezinárodní bezpečnosti. Téma je proto vysoce aktuální a dobře zvolené.

Své  hodnocení  si  dovolím  rozdělit  do  dvou částí.  První  se  týká nedostatků,  které  by  se  dle
mého  názoru  neměly  vyskytovat  v diplomové  práci.  Druhou  část  pojímám  spíše  jako  polemiku
s některými  názory  vyjádřenými  diplomantem,  tj.  něco,  co  mu  může  posloužit  k zamyšlení  či  ho
popohnat k dalšímu hlubšímu bádání. Tato polemika však nemá vliv na navržené výsledné hodnocení,
neboť se domnívám, že na působení privátních vojenských firem lze nahlížet mnoha odlišnými úhly
pohledu.

Co  se nedostatků diplomové práce týče, postrádám jasně vymezenou metodologii. Nejčastěji
použitou metodou je deskripce, místy doplněná o komparaci, které bych však vzhledem k vymezení
práce očekával mnohem více. Posloupnost několika kroků uvedená na straně  18 sice vypadá vizuálně
zajímavě,  nicméně její  obsahová  stránka je  poněkud  spomá.  Z práce  samotné je  patmé,  že  autor
formuluje jisté předpoklady  o  fimgování  PVS  a několik  koeficientů  a vzorců pro  výpočet různých
ukazatelů, z nichž potom v podstatě Žádný bohužel není aplikovaný na reálné působení PVS. Jedinou
světlou  výjimkou  je  využití   substituční  nerovnice  na  poroynání  cen  služeb  jedné  jediné  PVS
(Blackwaters)   s  jednou  jedinou  národní  amádou  (USA).   Cástečně  to  je  způsobeno   i  tím,  že
v kapitolách č.  1  a  3.,  kde je většina těchto předpokladů a, vzorců  fomulována,  se  autor vlastnímu
fenoménu PVS věnuje zcela marginálně a kapitoly 2 a 5 tyto vzorce a předpoklady nijak netestují a
nekonfrontují jej  s reálnými  daty  o  působení  PVS  v dnešním  světě.  Kapitola  5,  i  přes  svůj  název
„Konfiontace s realitou," konfrontace bohužel příliš nepřináší, neb až na výše uvedenou výjimku zde
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autor takřka výhradně popisuje působení několika PVS, ale netestuje svoje vzorce a jinde vyslovené
předpoklady.

Jako nejpřínosnější považuji kapitolu 4., kde se autor skutečně věnuje PVS, pracuje s reálnými
daty, provádí komparaci  a často  i  doplňuje kritickou analýzu.  Toto naopak postrádám v kapitole  1.,
který je  navíc  věnována  spíše  státocentrickým  modelům  a  fáktorům,  se  kterými  autor  většinou  ve
zbytku práce nijak dále nepracuje. V charakteristice geopolitické situace navíc nej sou reflektovány dle
mého názoru klíčové fáktory typu raketového nárůstu vnitrostátních konfliktů (dnes přes 90% všech
válečných konfliktů), či fenomén „failed states" a jejich dopad na mezinárodní bezpečnost, coŽ úzce
souvisí  i  s působením  a  dilematy  využití  PVS.  Autor pak totiž  ve  své  práci  málokdy  rozlišuje  typ
konfliktů,  kde  PVS  působí,  či  charakter jejich  najímatelů  (vláda  státu  suŽovaného  vnitrostátním
konfliktem je však ve zcela jiné pozici než vláda USA a působení PVS ve vnitrostátních konfliktech je
zcela odlišné od zakázek USA v lráku).  Zcela mimo zájem autora pak zůstávají klíčové otázky typu
dopad masivního využití PVS na roli státu (výzkumná otázka číslo pět je paradoxně pouze zmíněna
v úvodu práce a pak v několika odstavcích „zodpovězena" v závěru práce), fimgování mezinárodního
politické systému, či normativní otázky o vhodnosti privatizace násilí a použití vojenské síly.

Celkově je však třeba ocenit snahu autora poprat se s velmi komplikovaným a kontroverzním
tématem, k němuž je navíc shromažďování dat více než komplikované. I přes výše uvedené výhrady
proto navrhuji hodnocení velmi dobře.

Druhá část hodnocení, pouze pro potřeby autora diplomové práce k daLší práci s tématem PVS!
Vámi  často  zmiňované  a v práci  skutečně patmé  „prizma geopolitického  uvažování"  nepředstavuje
metodu výzkumu, nýbrž  spíše  implicitní  a nikde v práci  hlouběji nerozpracovaný teoretický základ.
Chtělo by to, pokud na této teorii chcete stavět, uvést explicitně její předpoklady, silné stránky a také
otevřeně přiznat její  slabiny.  Osobně  se  ale  domni'vám,  že  geopolitika vzhledem  ke  svému  silnému
státo-centrismu  nepředstavuje  příliš  vhodný  teoretický  základ  pro  výzkum  PVS,  spíše  doporučuji
zvolit  jiné  teoretické  východisko,  ať  z výzkumu  friled  states,  řešení  konfliktů,  kritických  teorií
mezinárodních vztahů či mezinárodní bezpečnosti.

Na možné teorie a testování PVS a jejich využití „silnými státy" (ti. Váš přístup s akcentem na USA,
VB  či  Rusko,  který  ovšem  ignoruje  případy typu  Sierra  Leone  čin  dnešního  Súdánu)  byl  nedávno
rii[rrťa:Ný pamel (The  Use  of Private  Military Companies by Strong States  -  Explaining Variances  in
/Áe   4oJs   o/  Co##o//   na   2008   APSA   Annual   Convention,   papery   můžete   najít   on-line   na
http://www.apsanet.org/mtgs/ProgramL2008/ Jinak Vám v práci chybí hned několik nejnověj ších děl,
zejména pak práce  Deborah Avant.  Singer již rovněž vydal  další práce  a up-datoval  svoji   původní
knihu.   Doporučuji  Vám  rovněž  prostudovat  analýzy   Světové  banky  a  další  díla  P.   Colliera  a
následnou debatu greed vs. grievance.

Poslední doporučení je, aby j ste na problematiku PVS nenahlížel čistě instrumentálně a positivisticky,
neboť mezinárodní debata je vedena i na úrovni nomativní. Celkově pak doporučuji vybrat si pouze
učitý  aspekt působení  PVS  a zaměřit  se  pouze  na něj.  Jak  uŽ jsem  psal  výše, jako  nejpřínosnější
osobně  vnímám  Vaši  analýzu  prostorových  aspektů  působení  PVS.  Chtělo  by  to  ale  lépe  uvést  a
teoreticky uchopit.  Pokud  budete  mít zájem,  rád  se  s Vámi  setkám  osobně  a více probereme  ústně.
Kontakt: o.buesí@muD.cz .

Mgr. olařich B'úíesrM.A., ph.D., v.r.
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