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Veronika Boďová napsala práci teoreticko-analytickou na rozhraní oboru historické 

sociologie a mezinárodních vztahů s titulem „Vývoj etnických konfliktov v Myanmarskom 

zväze (Barme) a občianske techniky ich riešenia“. Její práce obsahuje 65 stránek a je 

rozložená do čtyř kapitol: 

1. HISTÓRIA BARMY A VÝVOJ POLITICKÉHO KONFLIKTU 
2. OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
3. OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ NA ÚZEMÍ BARMY 
4. ÚLOHA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

 
Co do počtu stran, existenci kvalitního poznámkového aparátu a bibliografii, splňuje tato 
práce požadavky diplomové práce. 
 
Z titulu vyplývá, že výzkumná otázka má dvě témata, a to vývoj etnických konfliktů v Barmě 

na jedné straně a občanské techniky jejich řešení na straně druhé. A dvě témata jsou pro 

jednu diplomovou práci příliš. Matoucí je také titul, ve kterém autorka používá název země 

jako „Myanmarský svaz“ a pak v závorce „Barma“, když už na straně 9 této práce vysvětluje, 

proč bude používat spíše název Barma než Myanmarský svaz. Takových drobnějších 

nekoherencí jsem zaznamenal v celé práci několik. 

Zdá se ale, že pro autorku je klíčovým tématem úloha občanské společnosti při řešení 

barmských etnických problémů. Autorka si zvolila nesporně velmi komplikované, byť 

z hlediska mezinárodních vztahů nesmírně zajímavé, téma. Otázka občanských technik řešení 

konfliktů patří k nové vlně socio-technik, v nichž existuje potřeba a prostor k prohloubení 

teorií. 

Barma je etnicky velmi rozdělená společnost, a občanské sdružení, podporované různými 

západními zeměmi, dokonce i českými organizacemi jako je Člověk v tísni, jim pomáhá řešit 

lokální barmské problémy. Šíří tím pádem i hodnoty, koncepce občanské společnosti. 

Autorka měla příležitost vést s aktivisty rozhovory na toto téma. 

Práce ale vzbuzuje na straně čtenáře pocity frustrace. Části na sebe špatně navazují. 

Rozdělení třetí a čtvrté části není jasně odůvodněné. Chybí i dostatek literatury, minimálně 

té, která vyšla v češtině (z posledních článků například Nožina, M. Barma: Etnický problém, 

válka a boj za demokracii. Mezinárodní politika, č. 11, 2012. 

http://ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/barma-etnicky-problem-valka-a-boj-za-

demokracii.) 

Obecné úvahy o občanské společnosti netvoří dostatečný teoretický rámec pro tuto práci. 

Především ale nejsou představeny hlavní teorie řešení konfliktů, jako jsou conflict 

managment theories, conflict resolution theories a v posledních letech teorie conflict 



transformation. Existuje také bohatá teoretická literatura o řešení konfliktu, včetně úlohy 

občanské společnosti (Ramsbotham 2011, Matthews 2001, Sandole 2003, Appleby 2000, 

Harris 2011, Hall 1976, Avruch 2003, Ross 2000, Miall 2004, Spangler 2003, Sampson 1997 

Botes 2003 aj.) Bylo by možné samozřejmě také inovovat tím způsobem, že by se v analýzách 

použilo více klasické sociologické teorie konfliktu. Nic z toho v práci není a znatelně to chybí. 

Tyto všechny nedostatky můžeme částečně vysvětlit nedostatkem komunikace diplomantky 

s vedoucím práce. I přes to jsem ale velmi rád, že autorka svou práci nakonec dokončila, což 

vidím již jako výhru. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako dobrou. 
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