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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Ve své bakalářské práci si autorka klade za cíl posoudit změny v kosovské policii a soudnictví mezi lety 2008 a 

2014 ve vztahu k působení mise EULEX v zemi po vyhlášení nezávislosti této bývalé srbské provincie. 

Konkrétní výzkumné otázky zní: Jak se proměnila tvář kosovského soudnictví a policie na základě doporučení 

mise EULEX a jak vnímá své působení mise samotná? Jak se tento pohled liší od pohledu jiných autorů.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Závažný problém této práce je již v její samotné struktuře, neboť kapitola „Historický exkurz“ sice nezačíná 

bitvou na Kosovu rovném, což velmi oceňuji, nicméně se věnuje válce z roku 1999 a předválečnému vývoji 

Kosova ve zhruba stejném rozsahu jako pro zvolené téma klíčovému období po roce 1999 resp. 2008. Období 

mezi odnětím provincie Srbsku a vyhlášením nezávislosti by přitom mělo být viděno jako určující ve smyslu 

formování vztahů mezi tzv. mezinárodním společenstvím, tedy protektory Kosova, a rychle se emancipující 

etnicky albánskou majoritou, resp. jejími elitami či vládnoucí třídou.  

Takto nastavený rámec vztahů mezi Západem, kosovskými Albánci, kosovskými Srby, Bělehradem i jeho 

zahraničněpolitickými spojenci a v neposlední řadě i příslušníky ostatních etnických komunit Kosova se pak, i 

v na první pohled významně změněných podmínkách po vyhlášení nezávislosti, dá aplikovat i na působení mise 

EULEX po roce 2008 v interakci s místním albánským prostředím. Vztahy mezi výše zmíněnými aktéry, kteří 

utvářejí současnou politickou a sociokulturní realitu Kosova, se bohužel autorce nepodařilo a ani dost dobře 

nemohlo podařit na čtyřech stranách přiblížit. Postrádám zde nikoli pouze jasnější vysvětlení postoje Bělehradu a 

kosovských Srbů nejen ze Severu ke zkoumané problematice ale i diskuzi dalších problematických aspektů 

kosovské státnosti jako takové. I sama autorka na několika místech své práce důležitost těchto témat zdůrazňuje, 

dále je ovšem nerozvádí.  

Nosné části práce, tedy otázkám vlivu mise EULEX na vývoj soudnictví a policie Republiky Kosovo, je pak 

věnováno pouze 15 stránek, tedy rozsah, který v zásadě pouze umožňuje popsat tento vývoj viděný prizmatem 

institucionálního optimismu EULEX a centrálních bruselských institucí. Pro kritické posouzení proměn 

kosovského policejního a soudního aparátu už nezbývá prostor. V „Analytické“ části práce velmi často chybí 

kritická perspektiva, neboť autorka převážně pouze přejímá argumenty a závěry samotné EULEX obsažené 

v jejích zprávách, dokumentech dalších institucí EU či z evropských prostředků financovaných médií apod.  

Až zarážející je pak téměř úplná absence místní perspektivy, ať už alespoň oficiálních dokumentů Vlády 

Republiky Kosovo (ty klíčové dostupné zpravidla ve třech jazykových verzích), produkce tzv. neziskových či 

nevládních organizací sídlících v Prištině a Kosovské Mitrovici (např. ECMI Kosovo), nebo dokonce autentické 

výpovědi „obyčejných“ obyvatel Kosova. Zajímavý by mohl být rovněž pohled mezinárodních organizací jako 

OECD, OSN atp. Ostatně, i mezinárodní odborná produkce k tématu je zřejmě rozsáhlejší než jak ji práce 

využívá. Zajímavé by mohly být disentní výpovědi bývalých pracovníků mise EULEX, tak jak je známe z doby 

před vyhlášením nezávislosti v případě UNMIK, doporučuji publikaci Jean-Arnault Dérense Le piège du 

Kosovo.  

Výše popsaný přístup autorky, resp. její ignorace místních lidí a společností, bohužel příznačně koresponduje 

s téměř koloniálními postoji Západu ke Kosovu. Samotná práce pak vzhledem k dominantně užívaným zdrojům 

vyznívá spíše jako srovnání PR mise EULEX mezi lety 2008 a 2014 v oblasti policie a soudnictví. Ostatně již 

samotná výzkumná otázka, či její část, „jak vnímá své působení mise samotná“ je položena tak, že svádí k dosti 

banální odpovědi, která v zásadě nevyžaduje znalost kosovské problematiky. Na otázku „Jak se proměnila tvář 

kosovského soudnictví a policie na základě doporučení mise EULEX“ bohužel práce nedokázala najít fundované 

odpovědi, a to zejména proto, že nepředkládá téměř žádné v úvodu avizované „jiné pohledy“.  

Z faktografického hlediska se v práci nachází větší množství nepřesností a místy i nepochopení klíčových 

momentů kosovské minulosti a současnosti. Na str. 11 autorka uvádí, že začíná svůj výklad rokem 1981, „kdy 



došlo k výraznému obratu v situaci kosovských Albánců v rámci Jugoslávie“. Dle mého názoru mnohem 

výraznějším milníkem nejnovější kosovské historie je přelom 80. a 90. let, kdy Bělehrad fakticky zlikvidoval do 

té doby fungující autonomii, i s jejím etnicky dominantně albánským aparátem, a samozřejmě rok 1999. Navíc 

kosovská autonomie nebyla založena v roce 1948, jak plyne z intepretace na str. 16, ale již roku 1945, viz Zákon 

o založení a organizaci Autonomního kosovsko-metochijského kraje. K tzv. masakru v Račaku pak autorka 

konstatuje, že „vyvolal v zahraničí rozhořčení a odsouzení“, zapomíná však, že tomu tak bylo v zásadě pouze na 

Západě. Ostatně nezávislé interpretace událostí v Račaku se nyní kloní spíše k „srbské“ verzi. K historii Kosova 

bych doporučil pozornější čtení vynikající Štěpánkovi knihy Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. 

Pokud by autorka měla práci přepracovávat, přimlouval bych se ale především o hlubší zpracování období po 

roce 1999. Pozornost si zaslouží zejména téma monopolu násilí v interakci albánského, srbského a 

mezinárodního elementu, nikoli snad jen soudní moc, jak autorka poněkud neobratně uvádí na str. 20. Ostatně, 

práci by velmi prospěla i obecnější reflexe vývoje vztahů mezi kosovskými Albánci a Srby, Bělehradem a 

Západem po roce 1999. Mimo jiné by pak bylo zřejmě problematičtější dovozovat, že úkolem KFOR bylo 

především demilitarizovat UÇK, str. 20. V otázce organizovaného zločinu by se autorka měla více zaměřit na 

jeho úzké propojení či dokonce překrývání s politicko-ekonomickými elitami Republiky Kosovo ale i Severu, 

neboť toto velmi úzce souvisí s hlavním tématem práce tedy vztahem kosovských represivních složek k misi 

EULEX. Ostatně, nejen kosovský politicko-ekonomický systém je do značné míry, tak jako každý jiný, založen 

na korupci a nepotizmu, jak ukazují i některé kauzy přímo spojené se samotnou misí EULEX. V tomto světle se 

jako poněkud naivní jeví tvrzení, že „v minulosti zde byla možnost vybudovat politický systém bez vlivů 

korupce“, str. 44. K etnicky dominantně srbskému severu Kosova práce často používá dobře zavedených cliché 

jako „neklidné oblasti“ či „ráj pašeráků“ str. 31 a 38. Pokud by autorka hlouběji studovala poměry v Kosovu, 

musela by zmínit, že severokosovští Srbové považují Kosovo či alespoň Sever za součást Srbska a proto se 

z jejich pohledu nedá hovořit o žádném pašování, nýbrž jen o „běžné“ vnitrostátní obchodní výměně. Krom 

organizovaného zločinu vidím jako stěžejní a k dalšímu rozpracování žádoucí i otázku interetnického násilí a 

vymahatelnosti práva pro příslušníky menšinových komunit. Tato témata jsou v práci zatím zmíněna pouze 

okrajově.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Z hlediska jazykového je práce na přijatelné úrovni. Pozor je třeba si dát na místní názvy a jejich přepisy z 

angličtiny, např. Zvecan je Zvečan či Zveqan. Problémy nastávají i s překlady poměrně zavedených termínů. Na 

str. 38 tak autorka poněkud milně uvádí, že Bruselský pakt mezi Bělehradem a Prištinou byl uzavřen v dubnu 

2013, přičemž tento byl samozřejmě uzavřen již o 65 let dříve a to mezi zcela jinými signatáři. Na vině je 

samozřejmě chybný překlad výrazu „Brussels Agreement“. V textu také někdy dochází k nepřesným citacím či 

dokonce k jejich úplné absenci, např. str. 23 „Judah hodnotí vývoj situace…“ 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autorce se bohužel nepodařilo a především kvůli problematické interpretaci velmi omezené heuristické základny 

zřejmě ani nemohlo podařit smysluplně odpovědět na výzkumné otázky. Formální zpracování je na přijatelné 

úrovni. Práci doporučuji přepracovat a dále rozpracovat.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Jak vyplývá z výše uvedeného, nelze v současné podobě hodnotit tuto bakalářskou práci jako vyhovující a proto 

ji nemohu doporučit k obhajobě.  

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


