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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Ve své práci autorka rozebírá hlavní motivace současné Francie pro vojenské zásahy v subsaharské Africe.
Zkoumá, do jaké míry je při intervencích ve své tradiční oblasti vlivu Francie ovlivněna členstvím v Evropské
unii. Práce je zaměřena na ty vojenské mise, kterých se Francie zúčastnila v rámci Společné bezpečnostní a
obranné politiky EU v letech 2003-2012.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Autorka velmi pečlivě a podrobně zpracovala jedno ze stěžejních témat francouzské zahraniční politiky, a to za
použití rozmanitých a kvalitních pramenů. Práce je tak především kvalitním výzkumným počinem, který
přehledně uvede čtenáře do problematického vztahu Francie a subsaharské Afriky. Autorka také obsáhle
zpracovala  již existující literaturu k tématu, jejíž rozsah překračuje tradiční frankofonní výzkumný prostor.
Předložená práce je logicky strukturována. Autorka nejdříve nabízí výzkumný rámec, poté se zaměřuje na
diachronní analýzu francouzsko-afrických vztahů, v rámci které již dělí motivy a typy intervencí v daném
prostoru. Stěžejní část práce rozebírá jednotlivé vojenské mise – Operaci Artemis, EUFOR RD Congo, EUFOR
TCHAD/RCA  a Atlanta, které nahlíží z pohledu role Francie, jejích motivací a oficiálního diskurzu.

Mezi hlavní silné stránky práce patří přehledné a komplexní zpracování jednotlivých případů, jejich zasazení do
francouzského zahraničně politického kontextu a konfrontace s dlouhodobými trendy ve francouzské africké
politice. Oceňuji i snahu o kategorizaci francouzských motivací při vojenských zásazích v Africe (str. 35-37),
která koresponduje i se strukturou jednotlivých případů, a utváří tak ucelený obrázek o problematice.

Je škoda, že autorka ve své práci neuvedla i širší argumentační základnu pro unilateralistické řešení jednotlivých
konfliktů a práce tak navozuje lehce dojem, že multilaterální přístup zde byl jedinou alternativou a že i uvedené
příklady jen podporují hlavní tezi práce. V důsledku toho chybí i lepší propojení s teorií. Jedná se o hlavní
teoreticko-metodologickou slabinu práce, která je ovšem podle mého názoru vyvážena kvalitním odůvodněním
výběru případů a již zmíněným přehledným zpracováním.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Po formální i stylistické stránce je práce v pořádku.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.

Celkově je práce na velmi dobré úrovni, hlavní výtka spočívá v propojení teoretického rámce s jednotlivými
případy (viz výše).



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby práce zaměřila na vymezení unilaterálních a multilaterálních
motivací Francie při vojenských operacích v daném období, tak jak se objevovaly v oficiálním diskurzu.
Navrhuji, aby také vysvětlila, do jaké míry je daná problematika zasazena do kontextu debat o francouzských
zájmech v subsaharské Africe, a to v souvislosti s utvářením nových strategických dokumentů francouzské
zahraniční politiky v daném období (viz např. Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale z let 2008 a
2013).

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Navzdory výše uvedeným nedostatkům se domnívám, že práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci a
doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře.

Datum: 16.1.2015 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.


