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Jan Kofroň:

Žoldnéřství v Africe

Posudek obonenta baka/ářské nráce

Předkládaná bakalářská práce má 50 StÍan textu, rozděleného do devítr kapitol. V textu je

zaŤazeno 1,2 obrázků' (map a schémat) a)edna tabulka. Za textem je řazeno sedm přrloh - maPy,
tabulky a citace zákonů. oceňuji zaiazeni Seznamu zkratek a zvláště rrysvětlivek použité
terminologie. Seznam použité litetatury obsahuje úctyhodných 66 utulů, vesměs knt}t zabtaniční
provenience, a dá|e čryŤi zákony, třr statisucké zdtoje, del.ět internetorých sttánek a dva zdto1e

podkiadů pfo mapy. Množství použité lrtetatuty bv bylo enormní i na magisterskou ptáci,
nicméně většina titulů byla v ptáci použita, ďskutována a iádně citována, a pÍoto musíme q/Soce

ocenit autorův přeh1ed a zájem o daný předmět. Práce má převážně kompilační charaktet, i když

Se autoÍ pouští i do vlastních ana|ýz, přtchází se zobecněními a návrhy, a také zaÍadt]' něko]rk

zdaŤtlých a přehledných schémat'Práce se zaby,á ptoblematikou polrtrcké a r'ojenské geografie

na příkladu žoldnéřství v Aftice. Jedná se o zajlrtavé, attaktir,ní a moderní térna.

V Úvodu autot nastiňuje důvody ,,1ež ho vedly k volbě daného témaťu, stanorzuje vhodně cí|ptáce
a pět pracovních hypotéz. Dále popisuje stukturu své ptáce, která odpovídá zvo\eným
hypotézám, a stanor,'ujepoužité metody, zejm. definuje ,,koeficient militarizace státu... Ve třetí
kapitole je ďskutován pojem žoldnéřství z hleďska práva avztahu žoldnéi.ství k ostatním typům
atmád' Ctvtá kapitola popisuje africké válečnictví v mrnulosu - v období prekoloruálrrím i
koloruálrrím. Další kapitola se věnuje armádámv Africe - autoÍ ukazuje na obecné q'sy afrických
atmád, vztah atmády a státu; a na zá1<7adě,,koeftcientu mj]ltat;tzace.. dělí aftrcké státy do pěti
regionů/typů. Následující kapitoly se již věnují žoldnéřswí. V šesté kapitole je popsána jeho

historie od 60. Iet 20, století v ,,selhávajících.. i ,,pevných.. státech. V nosné sedmé kapitole je

popisováno a diskutováno žoldnéřství v Aftice v současnosu' v době po ,,geopolitické revoluci...

D.iraz je kladen Íla ,,soukÍomé vojenské společnosti.. GMC) - je hodnocen jejich vznik i črnnost.

Těmito ,,fiÍmami.. se zaby,á i osmá kapitola, zejména vztahy světového )ádra a,,superperifetie..,

vlivem PMC na africké země, ptovázaností PMC s těžařskýml společnostmi apod. Pozice PMC je

pěkně shrnuta ve d'vou modelech ,,silného.. a ,'slabého.. Státu. Nakonec je diskutována možnost

q.užtti, PMC namísto ,,mod{ch přileb.. oSN. V povedeném závěru autot hodnotí platnost

zvolených hypotéz a dá|e je komentuje, pokouší se o utčité zobecnění, uvádí pěkný graf ,,n\..
žoldnéřství r. Africe, a pÍnáší i jisté praktické návrhy do budoucna.

Po obsahové a vědecké stránce práce r,ryčnívá nad jné bakalářské a dokonce magisterské ptáce, a

jasně ukazuje sur,erénní přehled " žffý zá1em autoÍa o danou problematrku. Áutorovo myšlení je
systematické, praklrcké, pIicházi s neoďelýmr nápady, a přitom má hluboké teotetické znalosti.

Text je čtlý a za1trnaý. Ubila se mr polemika sBtzezlns}rm, proti jehož konceptu ,,globáJrrí
hegemonie.. staví autor,'limitovaÍlou unipoladtu.. USA (s. 39). Pěkné je také stovnání úspěšnostr

a efektivnosti ,,stabilizu jících,, misí PMC a oSN $. a5 / aQ. oceňuji Ťazeni vlastních přehledných



/

Schémat. Přínosem jsou také ptaktické návrhy do budoucnostr, i když 1e možné o nrch dále

ďskutovat' I(rátce - je vidět, že autor tématu opravdu tozumi.

Po formá]rrí, technické a jazykové sttánce je ovšem úroveň ptáce o ďídu níže - autoÍ 1iž zIe)mě

nestačil ťnáLnverzi,,dotáhnout... Jen namátkou: Je drskutabilní, zda neměly být přílohy Á - C
přeloženy do češtiny. Příloha F je po grafické stránce lryloženě odbytá a nepřehledná, U obt. 6 a

přílohy E, je nutné uvést zdroj dat, nrkoli mapy. obrázek 6 navíc obsahuje anglické názlry stát3,

což je nepřípustné. Počešt,ování anglických termínů ie často problematické (např. kombatant,

peÍmanence' askripce, kontraktot apod.) - copak neexrstují české ekvivalenty? Někde jsou

uváděny r,ryloženě anglrcké verze názvů, a jmen (např. na s. 22Tschaka místo Čaka, Boetové

místo Búrové apod.). Práce obsahuje hrubky jak v českých' tak v anglrclýchýtazech (angl.

,,kongÍes.. na s. 6). Někteté kapitoly jsou psány špatnou češtrnou s nesrozumitelnými větnými

StfuktuÍam1 (např. ihypotéza 1 na s. 8), často je chybně interpunkce, mezery apod. 
',!!!.. 

či časté

,,..... do vědecké práce nepatLí.

I přes uvedené nedostatky musím zr'oý:u upozotnit na mlmořádnou odbornou útoveň práce.

Doporučuji práci nejen k obhajobě, ale ve zktáceném znění t k publikování v popularizačnttn i

vědeckém geografickém trsku. Bylbych zároveh rád, kdyby si autot uvědomrl, že to byly právě

technické a formáInl nedostatky, jež navrhovanou známku snížriy o stupeň'

Navrhované hodnocení: velmi dobře.

Náměty na drskuzi:

(1) Je v pořádku, že v ,'koeficientu mi]rtarizace stáťů.. je násobení a odmocnjna? Co vlastně

koeficient ukazuje? (na dvou příkladech: hodnoty 1 a 100 - koef. 10; hodnoty 50 a 50 - koef' 50)

(2) Globální hegemonie či lrmrtovanáuntpolaÍita USA?

(3) Stabilizující mrse ptováděné oSN nebo PMC?

Mlgt. Jan I{abtda

Praha,14.9. 2006


