
Posudek vedoucího práce na práci Kateřiny Lankové Etnický konflikt a mezinárodní 

organizace: konflikty v Bosně a Kosovu 

Kolegyně Lanková se rozhodla věnovat svou práci srovnání reakcí OSN a NATO na etnické 

konflikty v Bosně a Kosovu. Využívá k tomu případovou studii, jakkoli – dle mého názoru 

správně – uvádí, že se nemůže jednat o klasickou srovnávací případovou studii, ale ani o studii 

jednopřípadovou. První případ byl totiž výrazně ovlivněn tím druhým a právě vliv bosenské krize 

na Kosovo a způsoby učení mezinárodního společenství jsou pro autorku hlavní odpovědí na 

otázku po příčinách odlišné reakce. 

Kapitoly 3 – 7 (přicházejí po úvodu a metodologickém vymezení) jsou v zásadě kontextualizační, 

autorka v nich prezentuje různé kontexty své případové studie. Čtenář je zde uveden do debaty o 

nových válkách, přibližují se mu příčiny etnických konfliktů na území bývalé Jugoslávie i jejich 

průběh a je zde rovněž uveden do debaty mezi realismem a liberalismem v otázce mezinárodních 

organizací. Zejména tato poslední pasáž představuje spíše slabší místo práce, neboť se autorce 

nepodařilo ji přesvědčivě propojit s následnou analýzou, mezi úrovní velmi obecných 

teoretických předpokladů a konkrétní analýzy jednání OSN a NATO. Za přílišné rozkročení 

teoretické části práce a její nedostatečné provázání s částí analytickou nesu částečnou 

odpovědnost i já jako vedoucí práce, neboť jsem jí v tomto směru nedával dostatečně jasné 

instrukce a bral to tak, že tento úkol je věcí autorky, což byl pro takto náročný úkol v rámci 

bakalářské práce patrně mylný názor. Domnívám se nicméně, že navzdory nedostatečnému 

explicitnímu propojení těchto částí si autorka čtyřmi kontextualizačními kapitolami vytvořila 

dobré východisko pro svou analýzu, kterou by těžko mohla napsat bez porozumění povaze 

konfliktu a roli mezinárodních organizací. 

Jádrem práce je osmá kapitola. Zde autorka osvědčuje značné analytické a komparativní

schopnosti a zkoumá jednotlivá možná vysvětlení reakcí Západu na válku v Bosně (povaha 

konfliktu, charakteristiky politické garnitury a bezprostředně poststudenoválečnická situace) a 

důvody odlišné reakce v Kosovu. 

Domnívám se, že text splňuje nároky kladené na tento typ prací a navrhuji hodnotit ji známkou 

velmi dobře. 
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