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Natálie Ondráčková si za cíl své bakalářské práce zvolila rozbor působení civilní mise 

Evropské unie v Kosovu v oblasti soudnictví a policie v letech 2008–2014. V rámci vytyčeného úkolu 

si kandidátka stanovila, že porovná programová prohlášení mise z let 2009 až 2014. Na základě jejich 

komparace a analýzy dalších dokumentů mezinárodního společenství, mezinárodních neziskových 

organizací a příslušné sekundární literatury zamýšlela Ondráčková vytvořit komplexnější obraz, který 

by nejen přiblížil silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby působení EULEXu v Kosovu, ale poskytl i 

percepci, jak pracovníci EULEXu ve vytyčeném období nazírali na působení této mise v Kosovu. Ve 

svých záměrech však autorka zůstala na půli cesty. Bakalářský projekt je zatížen několika podstatnými 

nedostatky. 

K formální struktuře nemám žádných námitek. Autorka práci po úvodní konzultaci vystavěla 

tradičním způsobem. V kontextuální části nastiňuje nezbytný historický exkurz a charakterizuje 

působení mezinárodního společenství v Kosovu, především pak fungování vlastní mise EULEX. 

V analytické části byl srovnáván vývoj dvou stěžejních složek civilní mise v Kosovu: vývoj kosovské 

policie a soudnictví v letech 2009–2014. Metodologicky je práce standardní jedinečnou případovou 

studií (unikátní případ civilní mise v Kosovu vyslané Evropskou unií). 

 Téma bylo dohodnuto se školitelem v zimním semestru tohoto akademického roku. Autorka 

nicméně ke zpracování svého projektu přistoupila liknavě a celou záležitost evidentně podcenila. První 

črty práce jsem četl až v průběhu dubna tohoto roku (historický kontext a charakteristiku mise 

EULEX). Přestože jsem k odevzdaným tezím neměl výraznějších námitek, a tento výsek práce se mi 

jevil jak obsahově, tak stylisticky solidní, ukázalo se, že nosnou část bakalářského projektu, analýzu 

fungování kosovské policie a soudnictví, začala autorka teprve zpracovávat. Analytická část práce tak 

vznikala velmi narychlo a vykazovala nedostatky, které se autorce kvůli časové tísni (stěžejní kapitolu 

zasílala k pročtení až těsně před uzávěrkou) nepodařilo odstranit. Navíc mnohé návrhy v komentářích 

k textu a stejně tak editační úpravy textu v revizích, které jsem autorce při posledním čtení předložil ke 

zvážení a úpravě, zůstaly neoslyšeny. Autorka je do výsledné podoby práce nezapracovala. 

V první, kontextuální části práce je text vcelku srozumitelný a čitelný. Stylistika autorky je na 

obstojné úrovni. Citace a odkazy na literaturu jsou veskrze uváděny správně. Autorka v projektu 

odkazuje na cca dvacet titulů sekundární literatury (8 monografií a desítku odborných studií). Jak je již 

konstatováno, práce měla být založena na rozboru primárních zdrojů, tj. oficiálních dokumentů 

EULEXu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Rady Evropské unie a dalších materiálů 

mezinárodního společenství a neziskových organizací včetně dokumentů kosovských institucí (viz 

dále). Druhá, „analytická“ část ale vykazuje určité výraznější nedostatky. Mou primární výtkou je fakt, 

že se Ondráčkové nepodařilo k vybraným aspektům civilní správy v Kosovu (policii a soudnictví) 

přistoupit analyticky. Namísto rozboru proměn vývoje kosovské policie a soudnictví autorka 

v bakalářské práci pouze porovnává změny na základě konfrontace dvou stěžejních dokumentů 

EULEX z let 2009 a 2014. Autorka sice konstatuje, že se s pomocí komparace primárních zdrojů, 

kterými jsou oficiální programová prohlášení a reporty mise EULEX, snaží analyzovat změny ve 

sledovaných oblastech soudnictví a policie“ [s. 12], nicméně tato analýza je veskrze komparativním 

deskriptivním přepisem dvou základních dokumentů s občasným přihlédnutím k jiným zdrojům. Práce 

je tak nedostatečně podložená primárními prameny, bez jejichž přihlédnutí, zakomponování a 

zkoumání nelze, jak jsem již diplomantce v průběhu psaní zdůrazňoval, relevantně analyzovat 

jakoukoliv problematiku. 



Má druhá výtka se týká absence kritiky pramenů. Ondráčkové se nepodařilo vyvarovat se 

formě argumentace, kterou používají sami evropští úředníci v Kosovu. Diplomantka tak nekriticky 

přebírá mnohé prázdné proklamace, floskule a klišé obsažené v evropských dokumentech (např. 

„Představitelé EULEX ve svých prohlášeních z roku 2014 hodnotí celkové působení mise velice 

pozitivně. Prodloužení mandátu mise o další dva roky do června roku 2016 a jeho schválení z 

kosovské strany je dle představitelů mise signálem pro obě strany, že jsou připravené spolupracovat na 

vybudování nezávislých kosovských institucí“ [s. 34], „Na základě toho lze usuzovat, že exekutivní 

složka EULEX nebyla úspěšná a situace v boji s korupcí a organizovaným zločinem se nezlepšila. 

EULEX nenaplnil očekávání veřejnosti a i Evropská komise hodnotí situaci v roce 2009 a 2014 téměř 

stejně, a to tak, že zde byl zaznamenán „omezený postup“ (limited progress)“ [s. 45]). Jednotlivá 

konstatování nejsou dále problematizována a konfrontována s poznatky z jiných zdrojů, z nichž mnohé 

byly vůči mnoha aspektům mise EULEXu kritické. Zároveň v práci zcela chybí, alespoň v náznaku 

rozpracovaná, reflexe zkoumané problematiky ze strany kosovských institucí. Stejně tak se 

Ondráčková nevěnovala otázce, jak sami pracovníci EULEXu ve sledovaném období hodnotili 

působení této mise v Kosovu. Kritické výhrady jsem měl i k nepřesvědčivému závěru, ve kterém měly 

být zodpovězeny otázky vznesené v úvodu práce.  

Ve výsledku tak vznikla plochá práce, která přebírajíc rétoriku EULEX zpráv, popisuje, co se 

v oblasti kosovské policie a soudnictví v letech 2009–2014 změnilo, či nezměnilo. Výsledky 

zkoumání Ondráčkové jsou dopředu vcelku očekávatelné a všeobecně dobře známé. Na základě těchto 

konstatování, výše rozebíraného a s přihlédnutím k solidně napsané první části práce navrhuji ji 

hodnotit ještě za dobře (3). 
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