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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce se zabývá formováním kosovských
policejních složek od přechodu provincie pod mezinárodní správu v roce 1999 až po současnost. Věnuje se
především roli mezinárodních organizací na budování nové policie v kontextu „postkonfliktního
peacebuildingu“. V první části nastiňuje pozadí mezinárodní přitomnosti v Kosovu, ve druhé zkušenosti OSN,
EU a OBSE v oblasti budování a reformy policie v jiných částech světa, stěžejní třetí část práce se zabývá
samotným budováním, resp. reformou kosovských policejních sil pod vedením mezinárodních organizací.
Autorka si v úvodu vytyčuje dvě hlavní otázky: 1) zda se podařilo zajistit v řadách kosovské policie etnickou
diverzitu, která reflektuje etnické složení provincie a 2) identifikovat problémy v oblasti předávání pravomocí
mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi i při jejich převedení na domácí kosovské instituce. Připomíná v
této souvislosti také důležitost otázky důvěry místní populace a jednotlivých etnik v policii, v samotné práce se jí
však už příliš nevěnuje.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Téma práce je nesporně
zajímavé, a to i z případného hlediska komparativního. Autorka zvolila metodu případové studie, což je
vzhledem k rozsahu bakalářské práce logické. Zejména v úvodní části se krátce věnuje také obdobným
zkušenostem jednotlivých mezinárodních organizací v jiných zemích. Z teoretického hlediska ukazuje
kolegyně Perglová základní obeznámenost s pojmem postkonfliktního peacebuildingu. Literatura, věnovaná
obecněji problematice „řízeného budování státu“ prostřednictvím mezinárodních organizací nebo konkrétním
případům jiných zemí, které jsou v některých aspektech srovnatelné se sledovanou problematikou v Kosovu,
mohla být v této sekci o něco bohatší. Na druhou stranu však není jisté, zda by měla hlubší diskuse literatury
teoretického nebo komparativního rázu výrazný vliv na samotné vyznění práce. Jak autorka ostatně ukazuje,
formování kosovské policie představuje v řadě směrů specifický případ a je takříkajíc „šité na míru“
konkrétním místním potřebám a možnostem. Pozitivně hodnotím skutečnost, že se Z. Perglová s historickým
úvodem dokázala vyrovnat v rámci jednoho delšího odstavce a začala přitom až rokem 1989, nikoli 1389
nebo stěhováním národů. Práce vychází především ze zdrojů, vyprodukovaných jednotlivými mezinárodními
organizacemi. Tato slabina je ovšem do značné míry výsledkem skutečnosti, že alternativních zdrojů příliš k
dispozici není. Práce by nepochybně získala na větší plastičnosti, kdyby autorka používala také zdroje v
místních jazycích nebo alespoň v srbochorvatštině. To ovšem v rámci bakalářské práce nepatří k formálním
podmínkám a absenci místních zdrojů proto nelze považovat za zásadní nedostatek. Není navíc jisté, zda by i
v takovém případě nebyla práce nakonec obohacena spíše jen o příklady paušální kritiky mezinárodní
přítomnosti, doklady jednotlivých incidentů apod., aniž by došlo k výraznější změně celkového vyznění textu.
Základní aspekty, problémy a vývoj sledovaného procesu ovšem autorka na základě dostupného a v
současnosti stále nevyhnutelně omezeného souboru pramenů spíše oficiální povahy dokázala kvalitně
zpracovat.
3.

FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Práce se vyznačuje dobrou grafickou úpravou, přesnými
formulacemi, ve srovnání s běžným standardem se v ní objevuje jen minimum chyb a opomenutí, která
bychom mohli přičíst na vrub závěrečnému spěchu. Z formálního hlediska je celkově zpracována pečlivě i s
pozorností vůči detailům. V úvodním bibliografickém záznamu jsou ovšem (doufejme, že omylem) uvedeni
hned dva autoři bakalářské práce: Perglová, Zdeňka a Kovanda, Karel.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce představuje solidní, dobře strukturovaný přehled
problematiky budování kosovské policie v podmínkách mezinárodního protektorátu, resp. samostatného státu
s výraznou mezinárodní přítomností. V závěru označuje budování kosovské policie za víceméně úspěšné,
podtrhuje ovšem křehkost současných bezpečnostních struktur a jejich úzkou závislost na přetrvávajícím
etnickém napětí mezi Srby a Albánci. Cíl bakalářské práce se podle mého názoru podařilo naplnit, otevřená
zůstává samozřejmě otázka, zda a jak moc by se práce lišila i při využití zdrojů v lokálních jazycích, které by
mohly být v konfrontaci s perspektivou a oficiálním diskursem mezinárodních institucí s největší
pravděpodobností kritičtější a skeptičtější.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
V jakých aspektech se liší budování policie a role mezinárodních organizací v tomto procesu v
postkonfliktním Kosovu po roce 1999 a v podaytonské Bosně a Hercegovině?
Jak momentálně funguje policie v severním Kosovu, osídleném takřka homogenně srbskou populací?
Jsou zde nějaké zbývající překážky, specifika, konflikty?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně
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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.

