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Jan Kofroň: Žoldnéřství v Afríce

Rozsah práce: 68 stran textu' 10 obrázků. Příloha obsahuje 7 položek. Seznam literatury je
strukturovaný a uv ádí více než 8 1 zdroj ů informací.

Hodnocení práce:,PředloŽená práce je velmi rozsáh|á a je členěna do devíti kapitol včetně
úvodu a závěru. Uvod práceje stručný a přehledný' obsahuje jednoznačně formulovarý cí| a

pět hypotéz. Kapitola práce s literaturou zahrnuje kÍátké charakteristiky základních prací
k tématice. Přesto je rozsáh|á a obsahově vystihující. Další práce s literaturou je součástí
všech následujících kapitol studie' Metodika je logicky uspořádána a je spojena s přehledem
struktury práce. Prvních pět kapitolje koncipováno jako zák|ad a systematický vstup do
studované problematiky. Jde zejména o Vymezení pojmu žoldnéřství a jeho celkové postavení
a dále porovnání S typy armád. Historickou stránkou problematiky se zabývá čfirtá kapitola
nazvaná,' Africké válečnictví v minulosti... Časově a tématicky je rozdělena do období
předkoloniálního a koloniálního. Přínosem této části jsou nejen utříděné historické
skutečnosti, ale také příčiny jejich vzniků a souvislosti s dobovými událostmi. Poslední
kapitola úvodní části je věnována armádám v Africe. Autor se zde zaměŤí| nejen na jejich
obecnou charakteristiku, ale i vybrané problémy. Jeho hodnotící komentáře se zak|ádaji na
hlubokých a širokých znalostech což dokládají vlastní schémata vztahů vlády, armády a
společnosti v prostředí demokracie nebo vojenských reŽimů. Podobně je tomu také
s uváděnou regiona|ízací afrických armád vývořenou nazákladukoeficientu militarizace
států. Druhá část práceje věnována vlastnímu žoldnéřství, které je rozděleno do dvou fází'
První faze je ukázána jak na formě žoldnéřství v selhávajících státech a rozpracována na
příkladu Konga, tak na formě v pevném státu' Vše je doplněno ještě o úlohu cizich armáď
v Africe. Autor uvádí na podporu svých závěri mnoŽství přesvědčivých, pÍevážně
historických důkazů. Druhá fáze žo|dnéřství má recentní charakter a je rcprezentována
soukromými vojenskými společnostmi. Tomuto problému je věnována ve studii velká
pozornost a je rczpracován podle mnoha hledisek z nichž důleŽitou roli hraje geopolitická
situace' opět je vše dokumentováno na velkém počtu událostí v rizných státech. Závérem
chci ještě upozornit na autorovo vlastní schéma vztahů mezi dvěma typy států a soukromou
vojenskou společností , Závěr práce je obšírně rozveden a zahrnltje,jednak hodnocení cíle i
hypotéz,jednak shrnuje celý obsah sfudie' Zapozomost stojí také obtázek niky žoldnéřství'
který je přehledným syntetizujícím výstupem práce'

Práci doporučuji k obhajobě.
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