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Abstrakt

Tato  práce  zkoumá  interakce  mírových  operací  OSN  s  lokálními  politickým

uspořádáním.  Vychází  z  interpretace udržování  míru jako způsobu policejní  kontroly

určité vize mezinárodního a lokálního uspořádání, a v návaznosti na to se zaměřuje na

praktický a politický rozměr fungování mírových operací. Na základě případové studie

UNIFIL II, mírové operace OSN v jižním Libanonu, práce studuje působení mírové mise v

politickém kontextu, který se vyznačuje úzkým propojením státních a nestátních aktérů

a jinou podobou státnosti, než na jaké je mezinárodní vize míru a řádu OSN postavena.

Práce tak přispívá do výzkumu každodenních praktik misí pro udržení míru, stejně jako

do výzkumu lokální hybridity mírových operací a interakcí liberálních aktérů s odlišnými

politickými a sociálními tradicemi. Studie vychází z debat v rámci kritických mírových

studií a prací využívajících přístupy teorie praxe k výzkumu liberální governmentality a

argumentuje  pro  výzkum  interakcí  mírové  mise  s  lokálním  uspořádáním  na  úrovni

politické strategie intervence, lokalizované praxe a jejich legitimizujícího narativu.

První z těchto úrovní se týká diskurzů míru a řádu a specifických programů, které jsou

na jejich základě vytvářeny,  jakožto reakce na nestabilitu  v daných lokalitách.  Práce

nicméně argumentuje pro hlubší zaměření se na kontextuální vytváření praxe v místě

intervence a ukazuje jak podoba a rozsah intervence musí být neustále vyjednávána,

legitimizována  a  upravována  v  interakcích  s  řadou  lokálních  aktérů.  Zatímco

lokalizovaná a kontextualizovaná praxe mírové operace je nutná pro zajištění přijetí a

fungování mise v daném prostředí, její veřejná podoba, stejně jako podoba uspořádání,

které  svým  působením  (spolu)vytváří,  je  interpretována  za  pomoci  specifického

narativu, jenž urovnává rozpory mezi komplexní lokální praxí a mezinárodně 
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akceptovanými  představami  míru  a  řádu.  Práce  poté  ukazuje,  jak  tyto  úrovně

spoluvytváří fenomén mezinárodního udržování míru. 

Za pomoci zaměření se na praxi působení mezinárodní mírové operace ve specifickém

místním  kontextu,  tato  práce  přináší  novou  perspektivu  na  procesy  mezinárodních

interakcí s místními uspořádáními, adaptaci na ně a zároveň mezinárodní roli v jejich

kontrole, transformaci a legitimaci. Ve vztahu k tomuto širšímu cíli práce a případové

studii,  se  práce  zaměří  na  čtyři  dílčí  body:  1)  situování  současné  praxe  a  podoby

hybridního politického uspořádání v jižním Libanonu do trajektorie formování vztahu

libanonského  státu  a  společnosti  a  upozornit  na  politický  kontext  vymezování

státního/nestátního v libanonském kontextu,  2)  analýza toho,  jak je  mandát  mírové

mise, který má za cíl kontrolu místního prostředí překládán, vytvářen a praktikován ve

specifickém místním kontextu, 3) rozebrání strategií legitimizace, které jsou využívány

mírovou misí pro ospravedlnění své praxe a existence v daném prostředí, 4) poukázání

na hybridní povahu mezinárodní intervence.
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