
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Natália Sudakovová 

Název práce: Rola súkromných vojenských společnosti v mierových misiách OSN 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

 

PhDr. Jan Hornát (KSS IMS FSV UK) 

 

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

 

Studentka se ve své práci soustředí na problematiku tzv. soukromých vojenských společností (SVS) v mírových 

misích OSN a obecně se zamýšlí nad možnými přínosy a případnými riziky „privatizace bezpečnosti“. V první 

kapitole autorka rozebírá pojem SVS a konfrontuje jej s pojmem žoldnéřství, prezentuje historický vývoj těchto 

společností a nárůst jejich počtu zejména po konci studené války. Stručně se též věnuje známým kauzám selhání 

SVS v nedávné minulosti (společnost Blackwater v Iráku). Autorka se taktéž soustředí na velice důležitý faktor 

ve vztahu k SVS, a tím je regulace a kontrola práce těchto společností. Zde konstatuje, že SVS jsou regulovány 

primárně národními státy a širší regulatorní rámec na mezinárodní úrovni téměř neexistuje (výjimky jsou 

Montreux Document či kodex ICoC). Další část práce je pak věnována obecné problematice peacekeepingu 

OSN, na kterou navazuje kapitola třetí, která se plně zaměřuje na angažmá SVS mírových misích OSN. Pro 

ilustraci pozitivních i negativních dopadů působení SVS v mírových misích je použita krátká případová studie ze 

Sierra Leone. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce má logickou strukturu a přesvědčivou argumentaci. Autorka se snaží ke kontroverznímu tématu 

přistupovat objektivně a v části zaměřené na hodnocení přínosů a rizik využívání SVS zapojuje různé úhly 

pohledu na danou problematiku. Pro zpracování bakalářské práce bylo využito mnoho zdrojů, včetně primárních 

– autorka používá nejzásadnější publikace vztahující se k tematice. Z podstaty zpracovaného tématu se týká 

spíše o práci na poli policy a z toho také vyplývá teoreticko-metodologický přístup – celá práce jakoby směřuje 

k závěrečným doporučením, jak debatu o problematice SVS posunout dále a zhodnotit. Hlavní doporučení, které 

autorka v závěru práce zmiňuje je nutnost OSN vytvořit koherentní mezinárodní kontrolní mechanismus, který 

by zabezpečil regulaci sektoru SVS, čímž by se SVS mohly stát efektivním a spolehlivým nástrojem v mírových 

operacích. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Text práce je velice plynulý s minimem překlepů či chyb. Poznámkový aparát je konzistentní a odkazy na 

literaturu jsou správné. Práce obsahuje všechny formální náležitosti, z hlediska grafické úpravy se občas 

v poznámkovém aparátu objeví jiný font. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Obecně se jedná o kvalitní práci, která obsahuje rozsáhlý výzkum problematiky za použití širokého množství 

zdrojů. Autorka se dokázala zorientovat v této relativně složité problematice a provedla objektivní zhodnocení 

funkce SVS. Téma práce je velmi aktuální a jeho bližší analýza (a doporučení dalšího vývoje) je velice potřebné. 

Práce může velice dobře sloužit jako základní úvod do problematiky SVS a jejich využití pro mírové mise OSN, 

neboť konzistentně shrnuje hlavní body diskuze o této problematice, prezentuje současnou literaturu a nastoluje 

(a částečně i zodpovídá) zásadní otázky vztahující se k tématu. 

 

 

 



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

 

Na konci roku 2013 volala expertní skupina OSN po zahájení dialogu o zavedení „robustní mezinárodní 

regulace“ SVS – vidíte od té doby nějaký posun?  

 

Ve své práci hovoříte o nasazování SVS do mírových misí, jak byste však hodnotila nasazování SVS do 

bojových misí (viz např. najímání kolumbijských žoldnéřů SAE či Saúdskou Arábii v rámci současného 

konfliktu v Jemenu)?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. 

 

 

 

Datum: 5. 6. 2016       Podpis: Jan Hornát 

 

 

 


