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Předkládaná BP se zabývá aktuálním tématem konfliktu v Dárfúru a snaží se o analýzu/odhad 
(zejména nepřímých) obětí tohoto konfliktu. Jedná se o aktuální a zajímavé téma. V obecné 
rovině je třeba poznamenat, že otázka obětí válek, poměru mezi přímými a nepřímými oběťmi 
a oběťmi z řad civilistů a vojáků se stala určitým evergreenem odborných debat. Obecně práci 
považuji za velmi kvalitní a níže se zaměřím na některé spíše druhotné problémy, či náměty 
na zlepšení, aniž bych tím chtěl výrazněji měnit celkově pozitivní hodnocení. 
 Práce je členěna do logických celků, které na sebe navazují, přičemž text neobsahuje 
zásadní problémy. Využitá literatura a práce s ní je kvalitní, v kontextu BP jednoznačně 
nadstandardní. Ve vztahu k práci s literaturou lze za problém považovat jen způsob přejímání 
číselných údajů (např. poměry mrtvých civilistů apod.). Autor by v těchto případech měl 
nejen uvést nejen autora a rok práce, ale i stranu, kde se číselný údaj nachází. Jedná se o 
přejmutí velmi specifické informace, jejíž ověření není bez znalosti konkrétní strany v zásadě 
možné. Zásadnější výtkou je, že se autor nepokusil kriticky vyrovnat s kvalitou dostupných 
dat, zejména pak s metodou zjišťování úmrtí. Ta totiž není zcela bezproblémová a může vést 
k chybným závěrům (zejména tam kde dotazování provádí neškolený personál). Práce tedy 
mohla nabídnout jednu sub-kapitolku, která by diskutovala spolehlivost a přesnost uváděných 
dat, výhody a nevýhody metody získávání odhadů pomocí dotazování atp. 
 Vlastní výzkumné cíle a hypotézy jsou vhodně zvolené. Je však třeba připomenout, že 
uváděné hypotézy jsou striktně deskriptivního rázu. Navíc hypotéza 1 je snad až příliš 
očekávatelná (lepší by možná bylo ponechat H1 ve formě výzkumné otázky). V případě H4 
lze mluvit o poněkud nešťastné formulaci obsahující slovíčko „výrazně“ – vzniká otázka, co 
by bylo možné považovat za „nevýrazné“ ovlivnění konfliktu? Naopak H2 a H3 považuji za 
velmi zajímavé a dobře formulované. I díky formulaci hypotéz nemá práce ambice a ani 
schopnost vyjádřit se k teoriím, či obecnějším argumentům vysvětlujícím popisované 
fenomény. Orientace na deskripci není v případě BP problém, nicméně v případě DP, by 
alespoň část práce měla (mohla) směřovat např. k testování/tvoření teorií. Využité metody 
jsou taktéž v pořádku, byť některé údaje (minima a maxima u 95% conf. int.) produkované 
Studentovým t-rozdělením – jak sám autor ovšem přiznává – jsou krajně problematické. 
Možná by tato zkušenost mohla autorovi sloužit jako odrazový můstek k úvaze (práci) týkající 
se možných metod využitelných pro podobné případy, kde jsme nuceni stavět na 
problematických datech s omezenými vzorky. 
 BP dle mého názoru obsahuje jeden zásadnější problém. Tím problémem je vztah 
práce k určitému širšímu problému. Jak jsem již řekl, práce na deskriptivní rovině konfliktu 
v Dárfúru odvádí velmi dobrou práci. Nicméně název slibuje „případovou studií“, která by se 
neměla spokojit s čistě idiografickým popisem unikátní situace. Název napovídá, že výsledky 
práce budou vztaženy (přinejmenším) k situaci v Súdánu, leč tomu tak není. Podobně práce 
díky svému charakteru nemůže diskutovat obecnější argumenty týkající se současných válek – 
specificky pak otázek spojených s dopady těchto válek na demografickou situaci. Autor sice 
tvrdí, že práce podpořila tvrzení o stoupajícím počtu nepřímých obětí (s. 39), to je však něco 
co práce nemohla dokázat neb 1) studuje jen jeden případ (ten v kontextu ostatních válek má 
charakter jednoho pozorování) a v práci nikde není vysvětlena logika výběru případu tak, aby 
bylo možné jasně říci, že Dárfúrský konflikt je např. most/least-likely případem (či, že má 
jiný obecný charakter k soudobým/minulým konfliktům; 2) muselo by být přinejmenším jasně 
řečeno, co je považováno za standardní poměr přímých/nepřímých obětí. Lze se totiž 
domnívat, že některé války v raně moderní Evropě si vyžádaly také mimořádné nepřímé oběti 
– např. Třicetiletá válka. Podobně rozpad a kolonizace některých domorodých amerických, 



asijských, či afrických říší, či protostátů si vyžádal(a) mimořádné oběti a domnívám se, že se 
mnohdy jednalo o oběti dominantně nepřímé. Zřejmě by bývalo lepší nedávat do nadpisu 
práce odkaz na Súdán vůbec a soustředit se jen na samotný Dárfúr. Pro budoucí práce by bylo 
dobré se zamyslet, jak se dané zjištění váže k (i) širšímu zájmovému regionu, či (ii) k širším 
teoretickým, či metodologickým otázkám. Ještě jednou zopakuji, že v kontextu BP se nejedná 
o fatální problém. 
 Jak jsem naznačil v úvodu, práce se zdatně vypořádala s výzkumným problémem a 
naplnila své hlavní cíle. Jedná se o práci, která převyšuje standard BP, čemuž odpovídá i mé 
hodnocení. Práci lze fakticky vytknout jen (i) absenci kritického zhodnocení využívaných dat 
a (ii) neúplné naplnění názvu (práce se týká fakticky jen Darfúru, problematika Súdánu 
vlastní empirii jen velmi volně rámuje). V kontextu BP se však nejedná o fatální chyby a 
celkově pozitiva práce převažují. 
 
Níže uvádím dvě otázky, ke kterým by se autor měl vyjádřit (po skončení vlastní prezentace): 
 1) Jaké jsou slabé a silné stránky využité metody zjišťování obětí? Co znamenají slabé 
stránky (této metody) pro empirickou část práce? 
 2) Za jakých situací lze očekávat, že v určitém konfliktu bude větší či menší poměr 
mezi přímými/nepřímými oběťmi? Lze říci, že moderní války (jakéhokoliv typu) s sebou 
nesou výrazně větší podíly nepřímých a civilních obětí (než bylo zvykem dříve), nebo jde 
spíše o relativní nárůst počtu právě těch typů konfliktů, které se vyznačují vyšším podílem 
civilních a nepřímých obětí? 
 
Celkové hodnocení: Za předpokladu nadstandardní obhajoby a adekvátní reakce na vznesené 
dotazy navrhuji hodnotit známkou „výborně“.  
  
 
V Praze, dne 23.8.2013     RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 


