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

 

Cílem práce je analyzovat mezinárodní nevládní organizaci Lékaři bez hranic (MSF) na třech konkrétních 

případových studiích coby aktéra mezinárodních vztahů. Cíl je jasně definován. Práce je rozčleněna do šesti 

hlavních celků, v nichž autorka představuje svá teoretická východiska a koncepty, s nimiž v práci operuje, 

představuje samotnou organizaci MSF, analyzuje své tři případové studie a nakonec předkládá samotnou analýzu 

MSF coby aktéra mezinárodních vztahů. 

 

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

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

 

Práce je na první pohled velmi pečlivě zpracovaná. Vychází z nadstandardně vysokého počtu zdrojů, a to nejen 

relevantní literatury, ale i rozsáhlé pramenné základny vztahující se k MSF a jejich aktivitám ve třech 

zkoumaných regionech. Volba tématu je zajímavá a aktuální. Výzkum aktérství nestátních entit patří mezi 

témata současného výzkumu mezinárodních vztahů. Právě MSF jsou dobře zvoleným případem, ať už díky 

tomu, že získali v roce 1999 Nobelovu cenu míru, nebo tomu, že jeden z jejich zakladatelů působil coby 

francouzský ministr zahraničí i jako zástupce „tradičního“ aktéra mezinárodních vztahů. 

 

Práce je dobře zaměřená i vhodně zarámovaná. O to více mrzí řada opomenutí a nedotažení, která brání tomu, 

aby byla prací vskutku vynikající. Autorka v několika klíčových okamžicích čtenáři dostatečně nevysvětlí, proč 

postupuje právě zvoleným způsobem, a snižuje tak přesvědčivost svých argumentů. Takových míst je hned 

několik: 

 

1) Proč autorka volí právě MSF? Jsou případem nějaké větší skupiny aktérů? Na s. 5 autorka tvrdí, že se 

„nesoustředí na unikátní případ“, ale v práci chybí vysvětlení, co lze z aktérství MSF usuzovat pro 

ostatní případy. 

2) Na základě jaké úvahy jsou zvoleny tři mise, které práce srovnává? Na s. 6 autorka uvádí, že jde o mise, 

které „pojí identická, či obdobná kvalifikace…“, ale není úplně jasné, z jaké skupiny misí vybírá a jak. 

3) U metody je uvedeno, že práce využívá kvalitativní obsahovou analýzu (s. 8). Chybí ale jakýkoli další 

rozbor této metody a ve skutečnosti i její použití. Jak se obsahová analýza vztahuje k výzkumné otázce 

a co přesně má zkoumat? 

4) Přehled literatury k aktérství je relativně obsáhlý a dobře provedený. Téměř veškerá představená debata 

se nicméně týká aktérství Evropské unie. Je taková debata relevantní i pro nevládní organizaci? Pokud 

ano, proč a jak? 

5) Asi nejdůležitější výhradu mám vůči vymezení kritérií výzkumu a jejich specifikaci, resp. 

operacionalizaci (s. 18-19). Kritéria jsou jasně definována, ale není jasné, jak je možné je využít pro 

výzkum právě MSF (operacionalizace). Jak přesně a proč právě takhle je možné jednotlivá kritéria 

zkoumat v praxi MSF ve vybraných třech případech a jak se to zpětně vztahuje k jejich potenciálnímu 

aktérství? Důsledkem této nejasnosti je i problematická diskuse v kapitole 6.2. Není totiž jasné, jaká je 

souvislost mezi jednotlivými dimenzemi aktérství a empirickým materiálem popisovaným 

v předchozích kapitolách. Proč je například „přítomnost“ brána jako „podávání svědectví“? Možná to 

dává smysl, ale v práci chybí vysvětlení. 

6) Tabulka 2 (s. 72) se měla určitě objevit už někde v úvodních kapitolách, protože by pomohla čtenáři 

pochopit, o čem se vlastně v práci dočte (viz výtka č. 5 výše). 

7) V závěru autorka tvrdí, že se nenaplnil předpoklad, „že dodržování svých sdílených hodnot neutrality, 

nestrannosti, nezávislosti a lékařské etiky […] podmiňuje implementaci a udržitelnost programů MSF“ 



(s. 75). To je ale předpoklad hodný samostatného výzkumu, nejspíš zcela mimo rámec aktérství. Nic 

takového ale v práci není ukázáno. A koneckonců to ani nepředpokládá autorka sama v úvodu (srov. s. 

6). 

8) Oceňuji snahu autorky identifikovat možné další výzkumné otázky navazující na její práci (s. 76). 

Možná by ještě bylo dobré nějaké vztažení ke konceptu, se kterým pracuje, anebo k postavení 

nevládních organizací obecně. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je velmi čtivě psaná, odkazy i grafická úprava jsou bez problémů. Přílohy jsou velmi vhodně zvolené a 

text práce na ně dobře odkazuje. Úroveň snižují překlepy a gramatické chyby. Např. „[p]akli-že“ (s. 11), „nebo-

li“ (s. 13), „[d]le Lindbergovi typologie“ (s. 25, a znovu 72), „zpuštění ozbrojené intervence“ (s. 47). Přepisy 

z cizího jazyka jsou místy nedotažené nebo až legrační: „Omar el-Béchir“ (s. 28) je v češtině obvykle Umar Al-

Bašír, „Golfská válka“ (s. 35) pak pochopitelně válka v Zálivu. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Jedná se o velmi zajímavou a na první pohled slibnou práci, jejíž hodnota je bohužel snížena nedostatečným 

vysvětlením některých kroků ve výzkumném postupu. Celkový dojem je značně roztříštěný tím, že empirická a 

teoretická část nejsou dostatečně propojeny. Tím se také snižuje přesvědčivost závěru. Jde ale nepochybně o 

originální příspěvek do debaty o aktérství nestátních entit.  

 

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

  

Prosím, aby autorka reagovala na otázky uvedené výše. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou B-C, v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

 

Datum: 10. června 2018     Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


