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Bakalářská práce Dany Siedemové na téma francouzsko-rwandských vztahů splňuje 

všechny formální i obsahové náležitosti požadované po práci tohoto charakteru. Přehledným 

způsobem ukazuje, jak se vyvíjely vztahy těchto dvou států ve zvoleném období. Práce je 

založena na dostatečném množství kvalitní literatury. 

Práci lze vytknout několik formálních chyb. Autorka bojuje s interpunkcí ve větách a 

závěrečné korektuře unikly i takové výrazy jako „média narážely“ (str. 24). Patrně špatným 

překladem použila autorka opakovaně termín Bezpečnostní rada OSN (str. 25, 28, 29), přitom 

v češtině existuje dlouhodobě ustálený pojem Rada bezpečnosti OSN. 

K oddělení odstavců bych zvolil prázdný řádek nebo odrážku, nikoliv obojí najednou. 

Stejně tak z poznámek pod čarou bych odstranil nadbytečné mezery mezi řádky. Nejedná se o 

chyby, ale lepší formátování by rovněž přispělo k přehlednosti práce. 

Jako nejvíce problematický hodnotím fakt, že práce působí z obsahového hlediska 

poněkud nevyváženým dojmem. Autorka se k položení otázek dostává vlastně až k závěru 

práce (str. 31). Nejzajímavější část vývoje francouzsko-rwandských vztahů, a sice jejich náhlé 

ukončení, které přišlo po desítky let budovaném partnerství, zmiňuje autorka vlastně jen „na 

okraj“. Tento fakt dokládá např. tím, že Francie nepozvala Rwandu na francouzsko-africkou 

konferenci v Biarritz. Ze strany Rwandy jsou to potom ostrá slova Paula Kagameho, která 

ukončila vztah těchto dvou zemí. 

Často kritizovaná role Francie v samotné genocidě je rovněž doložena pouze několika 

poznámkami o „hojné vojenské výstroji“ francouzské humanitární mise, případně 

opakovanými zmínkami o odvezení vdovy po prezidentu Habyarimanovi do Paříže. Na 

druhou stranu je nutné autorku pochválit, že často emotivně popisovanou problematiku pojala 

s nadhledem a nenechala se unést příliš radikálními a paušalizujícími názory, které se 

v literatuře často objevují. 

Pozitivně hodnotím fakt, že autorka sleduje i nejnovější vývoj a zmiňuje i únorovou 

návštěvu francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho ve Rwandě. 

Přes uvedené nedostatky se jedná o kvalitní práci, po řádné obhajobě bych ji hodnotil 

jako velmi dobrou.  
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