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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;
přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda
zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická
provázanost);

Téma práce sice není nové, ale je stále aktuální a v ČR se mu nevěnuje mnoho pozornosti.
Svým obsahem, délkou i dalšími formálními záležitostmi diplomová práce splňuje obecně
kladené požadavky.
V teoretické části autorka správně zařazuje peacekeeping jako jednu z možností řešení
ozbrojených konfliktů třetími stranami do logiky konfliktního cyklu. Z metodologického
hlediska je otázkou, zda případové studie porovnávají porovnatelné. Kypr je tradiční
operace na udržení míru, Kosovo je případ mise druhé generace se spíše
peacebuildingovým mandátem a u Makedonie se jedná o jednu z pouhých dvou misí OSN,
které měly explicitně preventivní charakter. Navíc mise na Kypru stále běží, takže její
skutečné výsledky lze jen stěží nyní posuzovat. Nicméně vzhledem ke stanovené výzkumné
otázce a ukotvení misí OSN coby způsobu řešení konfliktů intervencí třetí strany je naopak
různorodost zvolených misí možno vnímat i pozitivně.
Práce se zdroji je bez větších problémů pro potřeby diplomové práce. Uvedl bych jen
dvě dílčí výhrady. Ve druhé kapitole by prospělo zmínit i alternativní pohledy na příčiny
konfliktů, např. původní texty P. Colliera a kol. o tzv. greed hypothesis a jeho následná
modifikace na argument Conflict Trap. Lepšího zpracování třetí kapitoly a tím i
případových studií by šlo také dosáhnout zahrnutím další dostupné literatury na hodnocení
úspěšnosti misí OSN a to včetně různých úrovní analýzy. V práci např. nejsou zohledněny
poznatky z následující literatury:
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Fortna, Virginia Page. "Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention and the Duration
of Peace After Civil War." International Studies Quarterly 48, no. 2 (June 2004): 269-92.
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Jett, Dennis C. Why Peacekeeping Fails. New York: Palgrave, 1999.
Paris, Roland. "Peacebuilding in Central America: Reproducing the Sources of Conflict?"
International Peacekeeping, 9, no. 4 (2002): 39-68.
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International Peacekeeping 13, no. 2 (June 2006): 133-49.
Struktura textu je logická, výzkumná otázka je jasně stanovena a v závěru práce
zodpovězena a to na základě zjištění z předchozích kapitol.
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);
Kromě výše uvedeného bez připomínek.
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);
Bez připomínek.
4. stylistická a jazyková úroveň textu;
Bez připomínek.
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);
Bez připomínek.
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

Jako možné otázky k obhajobě navrhuji:
1. V jaké fázi etnických konfliktů by OSN mělo do nich ideálně zasahovat operacemi na
udržení míru?
2. Jaký máte názor na další pokračování mise OSN na Kypru?

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);
Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP a doporučuji ji k obhajobě.
8. navrhovaná klasifikace.
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