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Posudek rigorózní práce Hany Suchardové 

Fenomén spolupráce OSN a regionálních afrických organizací: evaluace peacekeepingových misí 

Z pohledu vedoucího práce bohužel musím na úvod konstatovat, že konzultace neprobíhaly průběžně 

– autorka celou práci dodala ke kontrole pouze pár týdnů před jejím odevzdáním, což se zcela 

zbytečně se projevilo na její kvalitě. Autorka sice na poslední chvíli zapracovala některé moje stěžejní 

připomínky, na všechny již však nezbyl dostatek času. Zejména se jedná o následující problémy: 

1. Teoretické ukotvení je poměrně dlouhé, ale není příliš využito v dalších částech práce, zejména co 

se týče debat z teorií MV. Autorka také řeší vlastní problematiku spolupráce OSN a regionálních 

organizací pouze v některých z teoretických podkapitol, zatímco ve většině dalších se spíše věnuje 

významu mezinárodních organizací obecně. Tyto kapitoly jsou sice zajímavé, ale jejich zaměření je 

problematické vzhledem k faktu, že hlavní výzkumnou otázkou celé práce je: Má spolupráce mezi 

OSN a regionálními organizacemi v Africe kladný vliv na úspěšnost vedení peacekeepingových misí? 

Z toho také plyne, že mnohé poznatky z teoretických podkapitol nejsou dále v práci nijak reflektovány 

a působí pak jako uměle vložené. 

2. Zvolená evaluační kritéria jsou vhodná pro hodnocení (ne-)úspěchu peacekeepingových misí OSN a 

regionálních organizací v Africe, což také autorka ve své práci celkem dobře činí až na absenci alespoň 

zmínky o debatě o existenci tzv. side effects operací na udržení míru – viz. např. Chiyuki Aoi, Cedric 

de Coning a Ramesh Thakur. Unintended Consequences of Peacekeeping Operations, 2007 

(vedoucím práce opakovaně urgováno). Problémem je ovšem fakt, že na základě samotného 

hodnocení jednotlivých misí OSN a regionálních organizací nelze plnohodnotně hodnotit spolupráci 

těchto mezinárodních organizací v oblasti peacekeepingu, tj. odpovědět na hlavní výzkumnou otázku 

práce (rovněž urgováno vedoucím práce před jejím odevzdáním). Nic na tom nemění fakt, že autorka 

porovnává mise, které proběhly v jednom státě v poměrně krátkém časovém období. Autorka proto 

spíše nabízí zajímavé porovnání úspěšnosti misí OSN a regionálních organizací na základě vybraných 

evaluačních kritérií. To je samo o sobě přínosné, bohužel to ale neodpovídá na autorkou stanovenou 

výzkumnou otázku. 

3. Autorka v práci oficiálně deklaruje tři případové studie, přesto však v práci separátně ponechala 

další případovou studii Somálska (opět přes urgence vedoucího práce), kde ovšem nepracuje se 

stanovenými evaluačními kritérii. Sama o sobě je to opět kapitola zajímavá, nicméně z hlediska 

struktury práce nezapadá do jejího celkového konceptu.  

4. Kvůli nedostatku času na řádnou kontrolu práce obsahuje i zbytečné překlepy a nedokončené 

citace (např. odkaz č. 170).  

I přes výše uvedené nedostatky je téma práce je zvoleno vhodně, v České republice se dané 

problematice skoro nikdo nevěnuje. Celkově práce nabízí zajímavou analýzu vysoce aktuální 
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problematiky, byť z poněkud jiného úhlu pohledu než je stanovená výzkumná otázka. Autorka rovněž 

zpracovala dostatečný počet zdrojů a práce svým rozsahem splňuje příslušná kritéria.  

Celkově lze tedy konstatovat, že práce by v případě úpravy názvu a výzkumné otázky směrem k větší 

reflexi vlastního obsahu byla v podstatě bezproblémová. Vzhledem k výše uvedeným problémům 

však práci se stávajícím názvem a výzkumnou otázkou považuji za balancující na hraně přijatelnosti, 

což jsem také autorce sdělil před jejím rozhodnutím práci odevzdat ve stávajícím stavu. Práci proto 

doporučuji k přijetí pouze za předpokladu velmi zdařilého průběhu ústní obhajoby. 

 

 

doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

V Praze, 23.2.2011 

 

 

 

 


