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Zahraničněpolitické priority Kokosánie 

 

Kokosánie je 13. největší země v Africe, má 134 238,98 km2. Obyvatelstvo je velmi velké, je 

ho 28 987 548, to je díky porodnosti, což je 45,7 dětí na 1000 obyvatelích.i V zemi se 

především těží kovy důležité pro průmysl, jako je železo (Fe), kobalt (Co), hliník (Al), antimon 

(Sb), bismut (Bi). Těžba takovýchto kovů je však špatná pro životní prostředí, proto je v zemi 

zničené a zároveň i lidská práva jsou na špatné úrovni – “Kokosánci trpí, jaké to tam je” řekl 

Kofi Annan (generální tajemník)ii serveru aeronet.cz.iii Země je zároveň známá tím, že se v ní 

pěstuje maniok, který tvoří spolu s dalšími cereáliemi základ výživy většiny, obyvatelstva.iv 

Co se týká měst v zemi, tak velkých je 13 (Maribu, Romo, Oleta, Askana, Wololo a jiné), které 

ovšem mají problémy s islamistickými teroristy. Minulý týden v zemi proběhl teroristický útok 

noži, samopaly a bombami, při kterém zemřelo 124 lidí (podle údajů od záchranářů).v 

Taková země, která je na tom tak špatně, má jedinou možnost, jak s tím něco, udělat. Musí si 

začít dělat věci po svém.vi Neví se však, jestli prezident země (Kawa Rawa), který byl zvolen 

v roce 2012 (ty volby byly demokratické, relativněvii) je schopen tak činit. 

A teď již k tomu hlavnímu,viii co je v tomto zadání. Když se zamyslíme nad zahraniční politikou 

země, tak je to jasné. Jedná se o africkou zemi, chce tedy získat co nejvíce tzv. rozvojné 

pomoci z ostatních zemích.ix Taky je známá tím, že v zemi jsou islamističtí teroristi (jak jsem 

již zmínilx), takže chce proti nim bojovat s pomocí ostatních států, zejména zvláštní komanda 

OSN, jak jsem si přečetl,xi by ráda nasadila.  

Co se týče svých spojenců, tak mezi ně patří jak sousední země, tak i země, které jsou dále, 

například dohledali jsme Omán, Nepál a Argentinu, kde má svoje mise a kde konzultuje co 

dělá.xii 

A na závěr, ještě dodám, že země je členem: Africké unie (AU), Jihoafrického rozvojového 

společenství (SADC), Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) atd.xiii  

Je tedy vidět, že do mezinárodního dění je dobře zapojené, a proto bychom je rádi na 

Pražském studentském sammitu zastupovali.xiv xv 

i Velké množství statistických údajů do eseje nepatří. Pokud je uvádíte, měly by mít jasnou souvislost 
se zahraničněpolitickou orientací země. Tedy například: „Více než čtvrtinu obyvatelstva Kokosánie tvoří 
uprchlíci ze sousední Wololie, Kokosánie se proto politickou i vojenskou cestou snaží o ukončení 
dlouholeté občanské války v této zemi.“ 
ii Pozor na aktuálnost údajů. Kofi Annan již poměrně dlouho generálním tajemníkem není, umístění části 
jeho projevu do eseje tedy není příliš opodstatněné. Obecně platí, že přímými citacemi je lepší šetřit. 
Pokud už je chcete použit, je vhodnější opis typu: většina expertů se domnívá apod. 
iii Velkou pozornost věnujte tomu, z jakých zdrojů čerpáte své informace. Spoléhejte se především na 
oficiální stanoviska vlád a ministerstev. Pokud čerpáte z médií, své poznatky si důkladně ověřujte. 
iv Opět statistika a údaje stojící samy o sobě. Do eseje by patřily leda v případě, že by z nich vyplývalo 
něco zcela zásadního pro zahraniční politiku země. Tedy například: „Kokosánie se již od konce 90. let 
snaží vyjednat svůj vstup do Světové obchodní organizace, což by zemi umožnilo zemědělské přebytky 
vyvážet do zahraničí.“ 
v Porovnejte s následujícím výrokem: „Kokosánie je častým terčem islamistických teroristů (292 oběti 
za první čtvrtletí roku 2017), země proto stojí v cele regionální koalice boje proti terorismu a chce dále 
prohlubovat zejména spolupráci tajných služeb.“ 
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vi Vnitropolitické problémy (co má země dělat, aby se jí lépe dařilo) do eseje spíše nepatří, pokud nemají 
konkrétní vztah k mezinárodnímu dění. Například: „Země je v dlouhodobé hospodářské krizi, za kterou 
viní Mezinárodní měnový fond a jeho – podle názoru vlády nevýhodný – záchranný program. Kokosánie 
proto usiluje o reformu fungování této instituce.“ Všimněte si dále, že věta je objektivní, neutrální, 
hodnotící soud týkající se záchranného programu je uveden jako pozice vlády země, nikoliv autora 
eseje. 
vii V případě hodnotících soudů je třeba vycházet z odborných zpráv/studií objektivních mezinárodních 
či neziskových organizací. 
viii Esej se musí týkat zahraniční politiky od začátku do konce, nikoli začínat v její polovině. 
ix Pozor na paušalizaci. To, že je nějaká země africká (či asijská, evropská atd.), neznamená, že se 
chová tak či onak. Vždy vycházejte ze zdrojů ke konkrétním zemím, případně ke spojeneckým blokům. 
Všechny státy na nějakém kontinentu nemají společné zájmy. 
x Hodnotitelé si budou pamatovat, co četli před malou chvílí. V eseji je dále obecně dobré vyvarovat se 
používání příčestí činného („uvedli jsme, napsali jsme“ apod.), v případě nutnosti je lepší použit příčestí 
trpné („bylo uvedeno“). 
xi Takovéto věty do odborné eseje nepatří. Když už doslovně zmiňujete zdroj, je vhodné jej alespoň ve 
formě odkazu uvést. A pozor na věcnou správnost informací – vytvoření takovýchto komand je spíše 
nesmysl. 
xii Vyvarujte se nekonkrétním tvrzením, které jsou pro text nadbytečné. 
xiii Zbytečný výčet, vhodný leda v případě, že bude uvedeno, co na půdě které organizace země 
prosazuje. Vhodnější je vybrat si méně organizací a ty lépe rozebrat, vysvětlit, proč je země členem a 
co v rámci organizace zastává. 
xiv Jakékoliv osobní projevy, motivace, vzkazy apod. do odborné eseje nepatří. 
xv Pozor si dávejte i na pravopis. Hrubá chyba dovede zkazit dojem z jinak velmi povedené eseje, v 
případě esejí méně provedených pak může rozhodnout o přijetí či nepřijetí. 


