
./
Soukromé vojenské společnosti: geopolitický nástroj, či nástroj soukromých

zájmů?

Jan Kofroň

diplomová práce
posudek vedoucího práce

Předložená práce představuje unikátní počin nejen v geografii, ale v rámci všech
společensko-vědních i vojenských disciplín. V našich podmínkách je totiž až na jedinou
výj imku zatím první prací, která se věnuj e problematice soukromých vojenských společností.
Co se týče vlastního předmětu, pak reprezentuje práci zcela pionýrskou také proto, Že
zkušenosti a orientace našich ozbrojených sil využívání SVS nepředpokládají. Práce je velmi
rozsáhlá, téměř 130 stran textu, využívá 115 vesměs autorských titulů (včetně tří autorových);
obsahuje všechny základní prvky, které jsou v případě diplomových a odborných prací
vyžadovány. Je dobře strukturovaná, j edinou připomínku mám ke strohým názvům některých
subkapitol a ilustrací:  Právní postavení, Klasifikace, Geografický model uplatnění,
Ekonomický model, Pracovníci, obr.12 Mobilizace aj.

Práce obsahuje slušnou diskusi zahraniční literatury, která přitom není -narozdíl od jiných
témat -ani příliš rozsáhlá ani dostupná. Oceňuji zejména vstupní kapitolu, která představuje
hodnocení změn geopolitické situace a podmínek, jež umožnily intenzivnější využívání SVS.
To zdůrazňuji, protože takové zarámování práce nebývá v případě studentských prací
obvyklé. Kladně také hodnotím kritický přístup autora, který se projevuje jak ve sféře
metodologické, tak co se týče omezených možností analýzy a hodnocení jejích výsledků.

Poměrně rozsáhle se autor věnuje definičním otázkám a charakteristikám PMC a hodnocení
jejich výhod a nevýhod ve srovnání s tradičními armádami (ozbrojenými silami).

V rámci 5. subkapitoly autor provedl cennou analýzu proměny militarizace světa v důsledku
geopolitického přechodu. Pro větší názornost by měl být graficky vyjádřený stav a jeho
změny ve formě kartogramů v lepší kvalitě a mapky porovnány vedle sebe/nad sebou na jedné
straně (obvykle není vhodné uvádět více celostránkových obrázků -mapek v rámci textu za
sebou). Na druhé straně je nutné ocenit autorovy snahy o názorné analýzy řady relevantních
prvků a procesů, vyjádřené řadou schémat.

Geografické aspekty SVS jsou prezentovány ve 4. kapitole, event. také 5. kapitole, a to ve
dvou rovinách -na základě lokalizace sídel SVS a oblasti jejich působení. Zejména vyjádření

(mapování) zmíněných aktivit by si ještě zasloužilo přesnější lokalizaci.

Cenný je přehled nejvýznamnějších PMC a jejích aktivit, který obsahuje 5. kapitola. V jejím
rámci je také učiněn pokus o postihnutí geografických a geopolitických aspektů využívání
SVS nejvýznamnějšími aktéry -velmocemi. Její součástí je také zamyšlení nad možnostmi,
perspektivami využívání SVS.

Pokud bych mohl této práci z věcného hlediska něco vytknout, pak jedině, Že jí schází nějaké
přehledné (tabulkové) srovnání využití SVS jako nástroje geopolitiky států na jedné straně a
soukromých zájmů na straně druhé, jakkoli by mohlo být subjektivní.
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Takžekriticképřipomínkysetýkajíjenněkterýchfomulací:vedlečastéhopouŽíváníplurálu
majesticu.s, koncentrované zejména na str. 23  (vrat'me se ještě... deskribujeme tedy ..., zde

konvergujeme ke Collier ...), např. typu "komparuj například či následně"...  "v tento okamžik
je nutné...", některé termíny nejsou nejvhodnější, např. lidský koncentrační areál, non-
existenční, lethalita, lethální/nonlethální -češtinajiž používá letální, nebo alespoň občas
vyjádřit opisem; 1épe Perského zálivu než Zálivu) a občasných překlepů (na str. 25, příklady
typolologie na s. 5 a 68, commonwealth). Občas se vyskytují na dvě strany rozdělené tabulky:
rozmanité je pouŽ]'vání poznámek; v seznamu literatury se strany publikace uvádějí za číslem.

Příklad rozdílných zájmů a korporací v případě USA v Yom Kippurské válce  1973 (str. 41 )
není nejvhodnější (židovská lobby je/byla patrně silnější než k nacionalizaci směřující
ARAMCO). Tím může být  pi`ávě diskutabilní podpora Židovského státu versus zájem na
bezproblémovém zásobování ropou. Ale to představuje velkou otázku geopolitiky samo o
sobě.

Souhrmě lze říci, že autor splnil požadavky kladené na zpracováni' diplomové práce a
prokázal schopnost poradit si obtížným tématem; zvláště oceňuji jeho schopnost analytického
inyšlení a nekonvenčního přístupu k řešení a vyjadřování řady komplikovaných jevů a

procesů. Proto doporučuji jeho práci k obhajobě a přijetí.
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