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Autorka se ve své diplomové práci věnuje působení Číny v subsaharské Africe, konkrétně v oblasti 
bezpečnosti. Jedná se o téma aktuální a v současnosti poměrně hojně studované. V tomto ohledu se mi 
bohužel nezdá, že by argumentace či přístup prezentovaný v předkládané práci přinášel příliš nového. 
Práce nicméně poskytuje zajímavý a empiricky bohatý vhled do vybraných aspektů čínského vlivu na 
bezpečnost afrických států a své opodstatnění tak má. 

Hlavní cíle práce jsou formulovány formou tří hypotéz: první dvě vyslovují předpoklad, že čínská 
politika nevměšování v oblasti africké bezpečnosti se postupně mění, a to z politických a ekonomických 
důvodů. Podle třetí hypotézy ovlivňuje Čína bezpečnost afrických zemí čtyřmi prostředky: přímou 
diplomacií, obchodem se zbraněmi, vojenskou spoluprací a podporou a financováním některých režimů 
(str. 2). V metodologické části práce potom autorka tyto čtyři oblasti čínského „ovlivňování“ 
bezpečnosti afrických zemí označuje za nezávislé proměnné, zatímco změny v politice „nevměšování“ 
jsou závislou proměnnou. Tímto postuluje kauzální vztah mezi „ovlivňováním“ bezpečnosti v afrických 
státech a porušováním politiky „nevměšování“, tedy jinými slovy, že čínský vliv na bezpečnost  
v afrických zemích prostřednictvím diplomacie, finanční podpory, zbraní a vojenské spolupráce je 
příčinou změn v čínské politice nevměšování. Takto pojatý rámec je problematický v mnoha ohledech. 
Jednak se nedomnívám, že by šlo skutečně o vztah kauzality – příčiny možného posunu čínského 
postoje k „nevměšování“ je třeba hledat jinde, rostoucí „ovlivňování“ bezpečnosti v afických zemích 
jsou pak jejími projevy – a ostatně jako takové je autorka v práci prezentuje. Dalším je samotná 
interpretace konceptu „nevměšování“, kterou autorka představuje, respektive její reinterpretace přejaté 
definice (jež označuje za „vágní čínskou definici“). Autorka konkrétně navrhuje, aby byla za vměšování 
považována nejen podpora protivládních ozbrojených skupin na území jiného státu, jak stojí v tradičním 
pojetí, ale i „podpora vlády při potírání opozice, především pokud je na zemi uvaleno embargo“. Za 
druhé navrhuje velmi širokou interpretaci tradičního zákazu „používání vlastní síly a vlivu k zabránění 
jinému státu, aby svobodně určoval svůj politický, sociální a ekonomický vývoj“, kam podle ní spadá i 
ovlivňování vlád prostřednictvím politického a ekonomického tlaku v konkrétních otázkách či využívání 
přímých zahraničních investic na podporu a financování státu či vojenská spolupráce (str. 5 a 6). Proč a 
na základě čeho bychom se k takovéto interpretaci měli přiklonit autorka nevysvětluje a neopírá ji ani o 
žádnou teoretickou diskusi konceptu. Stejně tak blíže nediskutuje, jaké „ovlivňování“ či jakou formu 
„tlaku“ lze a jaké nelze považovat za vměšování a podle jakých kritéií.  
 
Následná analýza jednotlivých oblastí „ovlivňování“ je sice bohatá na data, avšak trpí těmito 
konceptuálními nedostatky. Nejsem proto příliš přesvědčena o tom, že se autorce podařilo prokázat, že 
došlo ke změně politiky nevměšování – a dosáhnout tedy hlavního cíle práce. Uvedené příklady 
v oblasti bilaterálního diplomatického působení Číny (tlak na Sudán, Zambii, Rwandu a Libérii, aby 
vyhověli čínské vůli v určité otázce) mohou skutečně ukazovat na částečné porušení politiky 



nevměšování, avšak vzhledem k tak malému poču zemí je sporné, zda lze hovořit o trendu. Kromě toho 
i zde by bylo možné polemizovat, zda lze dané ovlivňování skutečně označit za vměšování, zejména 
chybí-li k tomu jasně definovaná kritéria (například lze v případě Rwandy považovat tlak na ukončení 
podpory rebelů v sousední zemi za „bránění státu ve svobodném určování svého politického, sociálního 
a ekonomického rozvoje“?). Nejpatrněji se to ale projevuje u zbylých tří kategorií - obchodu se 
zbraněmi, vojenské spolupráce a finanční podpory, jež směřují k suverénním vládam států. Autorčino 
značně rozmělněné pojetí politiky nevměšování je zde v zásadním rozporu se základní filosofií této 
politiky – respektu k suverenitě jako k nejvýznamnějšímu a nedotknutelnému principu. Ekonomickou a 
vojenskou spolupráci s vládami suverénních států není možné tedy považovat za zasahování do 
vnitřních záležitostí těchto států, a tedy porušení politiky nevměšování, a to bez ohledu na to, zdali má 
či nemá vliv na bezpečnost v těchto státech. Tvrzení, které autorka v práci vhodně a dostatečně dokládá, 
že Čína působením a spoluprací ve studovaných oblastech „ovlivňuje“ vnitřní záležitosti v daných 
státech (a tedy i bezpečnost), prostě není totéž, jako prokázání změny v politice nevměšování.  
V práci se navíc objevuje ještě jeden termín, a to čínské “zapojení” do africké bezpečnosti (kap. 4.3 – 
Reasons for increased involvement…) – jeho vztah k “nevměšování” a k “ovlivňování” není vyjasněný 
– přitom například diskutovaná čínská  účast na mírových operacích v Africe dokazuje nepochybně 
rostoucí “zapojení” Číny do řešení konfliktů na kontinentě, nikoli však automaticky “ovlivňování” vlád 
či odklon od politiky “nevměšování”. Nevyjasněnost konceptů vede k některým rozporuplným 
tvrzením. Například autorka nejprve uvádí, že “The consent of host country as a prerequisite of Chinese 
endorsement of particular peacekeeping mission is consistent with the policy of non-interference. It gives the ultimate decision 
to the hand of the government which China sees as the sole representative of the country…” (p.32), níže však tvrdí, že 
“From the more direct actions we have to consider peacekeeping as the cornerstone of Chinese security involvement in Africa 
which often collides with the principle of non-interference” (p.68). 
 
Práce je jasně a přehledně strukturovaná. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a struktura práce 
v podstatě odpovídá zvolenému teoreticko-metodologickému přístupu. 
 
Text je postaven na dostatečně široké základně vhodných zdrojů, se kterými autorka pracuje v souladu 
se standardy vědecké práce. Stylisticky a jazykově je práce na výborné úrovni, téměř bez chyb a 
překlepů. Za nedostatečné však považuji zhodnocení literatury. Autorka sice představuje jakýsi přehled 
literatury (literature overview), kde se dotýká obecnějších problémů dosupnosti a důvěryhodnosti dat, a 
vyjmenovává nejdůležitější zdroje dat a informací, z nichž čerpala. Text však bohužel postrádá jakýkoli 
hlubší rozbor literatury (literature review) – tedy zhodnocení dosavadního výzkumu v oblasti a umístění 
vlastního výzkumu do jeho kontextu, který by i umožnil rozpoznat, v čem vlastně spočívá původní 
přínos předkládané práce.  
 
Předkládaná práce nepochybně splňuje požadavky kladené na diplomové práce. O ohledem na výše 
diskutované nedostatky ji navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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