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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce se zabývá francouzskými vojenskými intervencemi v Africe v letech 2003-2012 a zkoumá, „jak a proč 
intervenuje v současnosti v subsaharské Africe“ (s. 6). Testuje, zda se francouzské aktivity v daném období řídí 
podle logiky výhodnosti a jestli při účasti na intervencích hraje roli postavení a zájmy Francie v rámci EU. Cíl je 
jasně formulován. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce má jasně stanovený cíl, ale je z teoreticko-metodologického hlediska poněkud nešťastně uchopena. 
Klíčové problémy vidím dva: nekompatibilitu mezi teorií a metodou a selekci na závislé proměnné. 
 
Ad teorie a metoda: Autorka zasadila svoji analýzu do racionalistického rámce logiky výhodnosti. Ten 
předpokládá, že aktéři podřizují své jednání svým zájmům, které se snaží maximalizovat. Dokládat tuto 
maximalizaci diskurzem je ale nelogické, protože diskurz je podle tohoto rámce jen jedním z nástrojů, jak při 
jednání maximalizovat svůj zisk. Ve skutečnosti doklady o tom, že EU figuruje v daném období v projevech 
francouzských představitelů jako důležitý hráč, nutně neznamenají, že podpora vytváření společné evropské 
politiky a „Europe Défence“ byla skutečným zájmem. Mohla být pouze nástrojem k přesvědčování evropských 
partnerů a maskování skutečných francouzských zájmů, tj. stejných zájmů jako kdykoli v minulosti a 
budoucnosti. Autorka ve skutečnosti spíše ukázala, že se francouzské chování řídilo logikou vhodnosti – Francie 
ustoupila od unilaterálních operací a pokusila se schovat za multilaterální rámec, protože to vyžadovalo 
mezinárodní prostředí. 
 
Ad selekce na závislé proměnné: Autorka zkoumá čtyři intervence v subsaharské Africe spuštěné v daném 
období, které všechny proběhly pod hlavičkou Evropské unie. Pak ale nepřekvapí, že dospěje k závěru, že 
francouzská podpora intervencí byla podporou EU. To, že Francie byla vedena snahou podpořit společnou 
evropskou politiku možná i na úkor svých unilaterálních zájmů v Africe, by bylo možné tvrdit pouze tehdy, 
pokud by výzkum ukázal, že Francie zvažovala unilaterální či jiné zapojení, ale rozhodla se preferovat 
evropskou misi, nebo že Francie zapojením do evropské operace poškodila nějaké své unilaterální zájmy. Nic 
takového ale v práci nenajdeme. Navíc se práce zabývá pouze operacemi, které byly v daném časovém období 
spuštěny, a ignoruje, že celá řada unilaterálních operací v inkriminované době stále probíhala (a navíc další po 
roce 2012 následovaly, jak je v práci i zmíněno). 
 
Další připomínky: V úvodu není úplně jasné, jak hlavní výzkumná otázka navazuje na debatu k tématu. Autorka 
sice zajímavým způsobem uvádí do debaty a uvádí velmi relevantní otázky, kterým se současný výzkum věnuje 
(do s. 6), ale potom najednou formuluje vlastní výzkumnou otázku, která na výše uvedené nenavazuje. Analýza 
literatury (s. 11ff), která je velmi obsáhlá, je z pohledu čtenáře do značné míry zbytečná a šlo by ji stáhnout na 
jeden až dva odstavce. Daleko zajímavější by z pohledu čtenáře bylo, kdyby byla představena diskuse samotná, 
nikoli autoři - čím argumentují zastánci "zájmového" vysvětlení francouzské politiky, čím argumentují zastánci 
"ideového" vysvětlení francouzské politiky. 
 
Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout, že práce je až na výše zmíněné problémy poctivě odpracovaným 
výzkumem, který se zabývá relevantním a zajímavým tématem a vychází z rozsáhlého počtu vysoce relevantních 
zdrojů. Autorka bezpochyby předvedla, že si osvojila standardy a postupy akademického výzkumu. Výše 
zmíněné problémy sice problematizují závěry práce a snižují jejich hodnotu, nic to ale nemění na tom, že práce 



má přidanou hodnotu minimálně v podrobném zmapování francouzského vztahu k Africe a jeho vojenské 
dimenzi. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální stránce je práce v pořádku. Je psaná čtivým jazykem bez významnějších chyb. Oceňuji zejména 
vhodné zařazení map a tabulek, v některých případech dokonce i map vlastní výroby. Výhradu mám pouze 
k členění některých zdrojů – novinové články M. Alliot-Marie by měly být podle mého názoru považovány za 
zdroje primární. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  
 
Jedinou, nicméně pochopitelně podstatnou vadou práce jsou dva výše zmíněné teoreticko-metodologické, resp. 
především metodologické problémy. Ty snižují hodnotu odpovědi na výzkumnou otázku. Jinak by byla práce po 
formální a obsahové stránce vlastně nadprůměrná. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (1-3): 
 

a) Obětovala Francie ve zkoumaném období některé své zájmy v Africe ve prospěch společné evropské 
politiky? 

b) Proč Francie znovu po roce 2012 přistoupila k unilaterálním vojenským operacím v subsaharské Africe?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Z výše uvedených problémů v metodologickém uchopení práce navrhuji hodnotit práci známkou dobře, 
v případě dobré obhajoby známkou velmi dobře. 
 
 
 
Datum: 16. ledna 2015      Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


