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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce je příspěvkem k problematice operací na udržení míru prováděných pod záštitou OSN. Možnosti a limity 
interakce peacekeepingových misí s regionálními formáty ilustruje pomocí případové studie mise UNOMIG 
v Gruzii, Abcházii.  
 
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Úvodní, první kapitola představuje základní výzkumný rámec, včetně 
objektu výzkumu, úkolů a cílů práce, zdůvodnění výběru případu, datové základny (literatury) a metodologie. 
Druhá, teoretická část podává úvod do problematiky peacekeepingu s důrazem na regionalizaci mírových misí 
v období po konci studené války. Samotná analýza – případová studie UNOMIG – tvoří náplň třetí kapitoly. 
Hlavní zjištění práce shrnuje stručný závěr.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka si zvolila téma, které je aktuální a relevantní jak akademicky, tak společensky, s ohledem na zhoršování 
bezpečnostního prostředí v evropském sousedství a s ohledem na rostoucí roli silových prostředků v zahraniční 
politice Ruské federace.  
 
Práce se vyznačuje velice promyšleným základním designem. Autorčin úvod obsahuje veškeré náležitosti, jež 
má akademický výstup, potažmo závěrečná vysokoškolská práce mít. Vysoce oceňuji zařazení samostatné 
vyčerpávající teoretické kapitoly. V ní autorka nejenom úspěšně zasazuje svůj výzkum do oborové debaty, ale i 
nabízí solidní konceptuální rámec, jenž následně slouží jako vodítko pro analýzu případu provedenou a sepsanou 
v analytické části výstupu.  
 
Práce se opírá o vyhodnocení nadprůměrné škály zdrojů primární i sekundární povahy. Základní výstavba textu 
je přehledná; práce je tak logicky strukturována. Celkové zpracování je pečlivé a velice precizní.  
 
Obsahová stránka textu jako taková bez připomínek. Z pohledu studia postsovětského areálu – i s přihlédnutím 
k tomu, na jakém institutu a v jakém oboru je práce předkládána – bych si dovedl představit ještě trochu větší 
položení akcentu na praktické aspekty zahraniční politiky, roli a zájmy Ruska v regionu Kavkazu. Nejsem si jist, 
nakolik operace CISPKF nebyla v praxi jen diskursivní konstrukt a metafora pro působení ruské armády. Stojí 
v této souvislosti za zmínku, že teoretická část práce je delší než samotná analýza studovaného empirického 
případu.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Formální a jazyková úprava je v normě, bez větších problémů. Text je docela čtivý, nakolik to jen místy 

technicistní téma umožňuje. Odkazování na zdroje je průběžné a pečlivé. Citační aparát v pořádku.  
 
Názvy oficiálních dokumentů a mezinárodních organizací v seznamu literatury bych ponechával v originále resp. 

v tom znění, v jakém s ním autorka pracovala, a nepřekládal je do češtiny. Materiály z dílny OSN v seznamu 
literatury bych řadil mezi primární zdroje (patrně přehlédnutí). Zkratky OUM, RO, jakkoli je autorka řádně 
vysvětlila, nejsou v češtině zažité a vnímám je jako nežádoucí interferenci z angličtiny, tj. asi bych tato slovní 
spojení normálně rozepisoval slovy. Přímé citace řádně označené kursivou není potřeba a možná ani vhodné 



zvýrazňovat současně umístěním do uvozovek a naopak, jinými slovy zejm. v teoretické části u přímých 
citací místy přebývají uvozovky resp. kursiva (patrně přehlédnutí, pozůstatek finálních hromadných oprav).  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Viz výše. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Legalistické a humanitární rámování ruských zahraničněpolitických aktivit navenek patří dlouhodobě k hlavním 
dezinformačním narativům Moskvy sloužícím k zamaskování a kvazilegitimizaci prováděné politiky a tvoří 
nedílnou součást postavení Ruska na mezinárodní scéně. Víte něco o tom, jestli otázka zaštítění vojenského 
vměšování v Gruzii navenek mandátem Společenství nezávislých států coby samozvané regionální organizace 
bylo na mezinárodní úrovni ve své době v první polovině 90. let předmětem nějakých debat? Přiblížila byste 
genezi vzniku „mírových sil“ SNS a postoj ostatních postsovětských států k tomuto mechanismu? Jsou vedle 
Gruzie známy další takové případy či snahy v prostoru bývalého Sovětského svazu po roce 1991?  
 
Pokusila byste se zhodnotit úspěch či neúspěch mise UNOMIG? Stály výsledky za vynaložené prostředky? Co 
za ponaučení (lessons learned) si lze podle Vašeho názoru z této operace odnést pro řešení konfliktů do 
budoucna?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práce ve všech ohledech vyhovuje nárokům kladeným na závěrečnou bakalářskou práci. Doporučuji ji proto 
s čistým svědomím k obhajobě s hodnocením výborně (A).  
 
Datum:   12. června 2020     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. 


