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Terreza Novotná: 
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích: Případová studie konfliktu v Severním Irsku 
 
Autorka se ve své práci zabývá konfliktem v Severním Irsku, který – i s ohledem na mediální a 
akademické pokrytí – představuje jeden z klíčových vnitrostátních konfliktů 20. století. 
Přestože byla násilná fáze tohoto konfliktu, zdá se, ukončena, je jeho dynamika a zejména 
způsob řešení inspirativní i pro jiné konfliktní situace, včetně těch, které delší dobu odolávají 
úspěšnému kompromisnímu řešení.  
 
Práce vychází z obecných východisek oboru řešení konfliktů a po nástinu tří základních 
přístupů (zabývajících se analýzou konfliktů z perspektivy jejich dynamiky, aktérů a předmětu 
sporu) autorka ukotvuje svůj výzkum v poměrně jednoduchém, ale možná o to praktičtějším 
schématu řešení konfliktu jednoho z klíčových autorů oboru Petera Wallensteena. 
Doplněním o ‚triangulární‘ koncept Johanna Galtunga získává poměrně robustní teoretické 
východisko pro analýzu postupu řešení severoirského konfliktu, v níž se soustředí na celkem 
pět faktorů, které průběžně sleduje v chronologicky pojaté empirické analýze. Vzhledem ke 
zvolené metodě rozboru procesu se jedná o zcela adekvátní řešení, což prokazují 
jednoznačné a přesvědčivé závěry, k nimž autorka na konci práce dochází. 
 
Autorčin ‚rukopis‘ v průběhu celé práce by bylo možné označit jako elegantně suverénní 
v tom smyslu, že z poměrně skrovného teoretického základu a solidní (ale ne příliš 
extenzivní) škály zdrojů přesvědčivou argumentací abstrahuje podstatné poznatky, které 
velmi pregnantně formuluje. Doložit to lze například vypořádáním se s časovým vymezením 
případu (s. 5) či s terminologickými obtížemi (s. 15). Dokazuje tím, že v případě dobré 
strukturace a vhodně zvoleného postupu lze i relativně jednoduchou, převážně empirickou 
studii přetavit v přesvědčivou práci, která (což je správné) vyvolává řadu následných otázek, 
ale nenechává prakticky žádné pochybnosti o správnosti provedené analýzy. 
 
Tento dojem podporuje i vytříbený jazyk, jímž je práce napsána a který vhodně doplňuje 
myšlenkovou přesnost, jež text charakterizuje. Chyby a překlepy se vyskytují jen zřídka 
(„vyplívají“ na s. 83). Pochybnosti mám jen o spojení „irský ostrov“: mám zato, že jako 
zeměpisný název by bylo správné psát jej s velkým „I“. Práce jinak obsahuje všechny 
požadované formální náležitosti a je vhodně doplněna seznamem použitých zkratek. 
 
V návaznosti na výše uvedené hodnocení práci logicky doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 
hodnotit jako výbornou. 
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