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Oponentní posudek k diplomové práci Veroniky Boďové Vývoj etnických konfliktov 

v Myanmarskom zväze (Barmě) a občianské techniky ich riešenia 

Diplomantka předkládá k obhajobě diplomovou práci věnované problematice úlohy občanského 

sektoru v Barmě při řešení tamních etnických konfliktů.  Předkládaná práce má 79 stran, včetně 

abstraktu, seznamu literatury a seznamu použitých zkratek.  Na straně 7. vymezuje autorka cíle své 

práce: „prozkoumat, jakou roli zastupuje občanská společnost v období  transformace Barmy na 

demokratickou společnost“ a objasnit roli nevládních organizací při řešení etnických konfliktů. 

Práce je strukturována do čtyř částí: v první se autorka zabývá historií politického (etnického??) 

konfliktu, v druhé konceptem občanské společnosti a jeho úlohou v období demokratické 

transformace, v třetí vývojem a strukturou občanské společnosti v Barmě a ve čtvrté části úlohou 

občanské společnosti v barmském demokratizačním procesu. 

Formální stránka práce 

Práce má po formální stránce obstojnou úroveň, sporadicky se v ní však objevují překlepy a i 

gramatické chyby. Autorka vesměs používá anglickou transkripci barmských jmen, zeměpisných 

názvů i jmen etnických skupin. Logicky se nabízí otázka, proč autorka nepoužila transkripci českou, 

obsaženou například v Bečkových Dějinách Barmy (2007), které sama uvádí v seznamu použité 

literatury.  Sama autorka ale není v použití anglických přepisů konzistentní, například na str. 8. hovoří 

o řece „Ayeyrwady“, pravděpodobně se jedná o řeku Iravadi (Bečka 2007, str. 6). Jinde hovoří 

autorka o deltě řeky Iravadi (str. 58). Použítí anglické transkripce je problematické zejména u 

historických pojmů, kde autorka používá názvy národ Pyu (str. 10.), zatímco Bečka národ Pjů, autorka: 

říše Pagan (str. 10), Bečka říše Pugam atd. 

Za mnohem závažnější ovšem považuji nedostatky v poznámkovém aparátu.  

1. Autorka prakticky nepoužívá přímé citace, pouze parafráze. I důležité definice jsou podávány 

jako parafráze nikoli citace původních autorů. Např. na str. 29. diplomantka přebírá definici 

Larry Diamonda, neuvádí ji v uvozovkách, čili se jedná pravděpodobně o parafrázi, a  teprve 

na druhé straně po pěti odstavcích textu najdeme odkaz na (Diamond, 1999, str. 220-223). 

2. Množství odkazů na použitou literaturu je v textu rozloženo dost nerovnoměrně, na 

některých stránkách najdeme odkazy v každém odstavci, na jiných stránkách nenajdeme 

odkazy vůbec. První část práce věnovaná historii Barmy je vůbec nedostatečně zdrojovaná, 

zejména pokud se jedná o starší dějiny Barmy. Není tak například poznat původ transkripce 

jmen různých historických postav (například král Anawrahtra – str. 10). 
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3. Ne všechna literatura použitá v práci je uvedena v závěrečném seznamu literatury. Některá 

díla jsou citovaná pouze v poznámce pod čarou. Závažnějším nedostatkem je, že řada děl 

citovaných v textu v závěrečném seznamu literatury jednoduše chybí. Namátkou: na str. 15. 

autorka cituje dílo: (Thant Myint –U, 2008, str. 19), na str. 34 (Pogge, 2002, str. 146). Ani 

jedno z těchto děl není uvedené v závěrečném seznamu literatury. 

4. Na str. 68. autorka „shrnuje“ návrhy, jak může občanská společnost přispět 

k demokratizačnímu procesu. V následujícím textu str. 68-69 není ale uveden žádný zdroj, 

odkud autorka návrhy „shrnuje“. Není tedy jasné, jedná se o vlastní návrhy diplomantky nebo 

o návrhy převzaté z různých policy dokumentů? 

Obsahové hodnocení práce 

Sama autorka charakterizuje svou práci jako popisnou (viz str. 7).   V závěru práce však poněkud 

nesrozumitelně hovoří o tom, „že prostřednictvím kvalitativního výzkumu jsem představila základní 

charakteristiky místních aktérů občanské společnosti…“ (str. 70). Z kontextu práce není jasné, o jakém 

kvalitativním výzkumu autorka mluví. Pouze zmiňuje rozhovory s pracovníky humanitárních 

organizací . Na str. 8. ale sama charakterizuje svou metodu jako „studium literatury a její následující 

analýzu.“  

Celkově nutno konstatovat, že autorka popis situace v Barmě zvládla velmi dobře. Historický vývoj se 

jí podařilo pojednat v celé jeho komplexitě. Analytická komponenta nicméně v historické části 

poněkud chybí. Diplomantka v abstraktu „tvrdí, že etnický konflikt, tak jak je prezentovaný 

celosvětové veřejnosti, byl výsledkem britské koloniální nadvlády a její hospodářské a sociální 

separace etnických menšin v zemi“. Tuto skutečnost autorka prezentuje jako jednu z hlavních tezí své 

práce. Celé problematice ale autorka věnuje pouze několik odstavců v kapitole 1.2 (str. 12 -13). I ty 

mají buď popisný, popřípadě dogmaticky hodnotící charakter bez nějaké analytické argumentace. 

Vůbec o mechanismech vývoje etnických konfliktů v Barmě se kromě etnografických a historických 

zmínek mnoho nedozvíme.  

Kapitoly věnované „občanské společnosti“, tedy spíše neziskovému sektoru v Barmě lze naopak 

hodnotit jako nejsilnější část práce. Diplomantka podává velmi důkladný popis situace neziskového 

sektoru v Barmě, včetně poměrně dobré charakteristiky jeho právního postavení. Poměrně detailně 

popisuje roli jednotlivých aktérů tohoto sektoru (náboženské organizace, studenti, politické strany, 

nezávislá média, neziskové organizace).  Její závěr, že i v autoritativním režimu Barmy mohl vzniknout 

poměrně rozsáhlý občanský nebo spíše neziskový sektor se jeví jako velmi přesvědčivý.  
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Otázky pro obhajobu 

Předkládaná práce má spíše popisný a „praktický“ charakter. Autorka prokázala dobrou znalost 

současné situace v Barmě a aktivit tamního neziskového sektoru. Práce se žánrově pohybuje spíše 

v oblasti policy paperů než v oblasti politické či sociální teorie. Citované teoretické koncepty 

(občanská společnost, demokratizace) autorka používá k rámování praktické části práce.  

V rámci obhajoby by se diplomantka měla vyjádřit: 

1. K nedostatkům při používání poznámkovému aparátu, (rozdíl parafráze, citace, chybějící 

odkazy atd). 

2. S ohledem na fakt, že autorka obhajuje na pracovišti historické sociologie by se měla vyjádřit 

k teoreticko konceptuálním částem své práce v části 2. 

Diplomantka totiž přebírá klíčové teoretické pojmy („občanská společnost“ „demokracie“ apod.) 

z omezeného okruhu politologické literatury věnovanému politickému vývoji a tranzitologii. Je si 

vědoma historických kontextů vývoje těchto pojmů? 

3. Zná diplomantka např.  nějaké klasické teorie občanské společnosti (Skotské osvícenství – 

Ferguson)? 

4. Zná některé současnější díla věnovaná teoriím občanské společnosti (Ernst Gellner: Podmínky 

svobody. Občanská společnost a její nepřátelé, Jean Cohen a Andrew Arato Civil Society and 

Political Theory, koncepce občanské sféry Jeffrey Alexandera apod.  

Osobně jsem k užití pojmu občanské společnosti v autorkou při popisu demokratizace Barmy 

poněkud skeptický. Victor Perez Diaz a v návaznosti na něj Karel Müller totiž rozlišují generalistické, 

maximalistické a minimalistické koncepty občanské společnosti. (Alexander (ed.), Real Civil Societies, 

London 1998, str. 211). Generalistické koncepty zahrnují pod pojem občanské společnosti veškerou 

společnost včetně státu, maximalistické koncepty celou společnost mimo státu a minimalistické 

koncepty (Cohen, Arato) sféru mezi trhem a státem.  

Autorka vychází z autorů, kteří jsou stoupenci minimalistického konceptu občanské společnosti, 

redukujícího ji v podstatě na neziskový sektor a často z ní dokonce vylučujícího i politické strany. Toto 

pojetí v současné politologii převažuje a diplomantce ho rozhodně nelze vyčítat. Domnívám se 

ovšem, že zejména z historicko sociologické perspektivy je takovéto pojetí velmi problematické. Dle 

mého názoru vznik pojmu občanská společnost souvisí s procesy, které probíhaly v Západní Evropě 
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v 18. a 19. století, kdy byla hierarchická společnost nahrazena horizontální společností sobě rovných 

občanů, kteří se pokoušeli získat kontrolu nad již existujícím státním monopolem (viz Elias). Těžko si 

umím představit, jak by například mohla společnost vykonávat kontrolu nad státem bez politických 

stran, trhu, veřejnosti apod. 

Problémem minimalistického přístupu je, že můžeme snadno identifikovat rozvinutou občanskou 

společnost např. v Egyptě, neboť tam existuje množství islamistických organizací. Občanská 

společnost v sobě totiž nese vědomí společného občanského „my“, zobecněné formy občanské 

interakce a ovlivňování, občanskou kulturu apod. 

5. S tím souvisí problém, na který autorka uspokojivě neodpověděla: Jak může v etnicky 

fragmentované Barmě existovat vědomí společného občanského my občanů Barmy. Mají 

všichni obyvatelé Barmy jednotné občanské vědomí, převažuje u nich loajalita ke státu nad 

loajalitou ke své etnické skupině? 

 

Závěrečné hodnocení 

Práci diplomantky slečny Boďové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou.  

Mgr. Marek Německý, Ph.D.  

21.5. 2013 Praha 
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