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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

 Deklarovaným cílem práce je komplexní zhodnocení čínské role ve formování peacekeepingu, přičemž 

výzkumná otázka zní, jakým způsobem Čína proměňuje a formuluje mezinárodní peacekeeping. Domnívám se, 

že cíle se podařilo bez problémů dosáhnout.  

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost příloh) 

 Diplomová práce pojednává o proměně soudobých principů peacekeepingu pod vlivem působení ČLR a jejich 

peacekeepingových aktivit od počátku 90. let 20. století. Samotné téma je zajímavé a poskytuje dostatečný 

prostor pro představení nových poznatků, což se konečně studentce podařilo. Práce je vedle úvodu a závěru 

rozdělena na tři části, v níž jsou postupně představeny obecné znaky peacekeepingu a jeho vývoj, následuje část 

pojednávající o vývoji čínského peacekeepingu a konečně část, v níž studentka zachycuje proměnu, ke které pod 

vlivem působení Číny na poli peacekeepingu dochází. Proměna je zjišťována ve třech oblastech 1. reformy a 

změny, které ČLR prosazuje, 2. principy a normativní rámec peacekeepingu a 3. samotné peacekeepingové 

operace. Bylo by dobré, aby studentka objasnila, na základě čeho si tyto tři oblasti vybrala a proč právě je 

považuje za stěžejní pro analýzu proměny peacekeepingu. Studentka dobře aplikuje jednotlivá kritéria a názorně 

sleduje, jakým způsobem se peacekeeping pod působením Číny mění.  

 Text není opatřen přílohami na konci práce, nicméně v textu se nachází několik tabulek, které jej vhodně 

doplňují. Jen by bylo dobré, aby tabulka neměla nadpis na jedné straně a nezačínala na straně další (viz s. 46-47).

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

 Formální úprava je zcela bez výhrad, text je čtivý a srozumitelný, překlepy se v něm prakticky nevyskytují. Stejně 

množství a kvalita použité literatury je v pořádku a vzhledem k charakteru práce je více než adekvátní. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění níže uvedeného hodnocení) 

 Jako vedoucí práce jsem mohla zaznamenat obrovský posun, kterým práce prošla a musím s radostí 

konstatovat, že se dnes jedná o velmi zdařilý text, jehož některé části (zejména ta o nástupu Číny na pole 

peacekeepingu) by si zasloužily publikovat. Práce toho přináší poměrně dost nového a zároveň poskytuje prostor 

pro další výzkum např. směrem k proměnám peacekeepingu pod vlivem působení nových mocností jako 

takových.  



 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři)  

 Které další země ze skupiny "nových mocností" se začaly po konci studené války výrazněji do peacekeepingu 

zapojovat? 

 V práci je zmíněno, že čínský peacekeeping je možné vnímat v intencích jiho-jižní spolupráce. Mohla by to 

studentka vysvětlit a uvést na příkladě? 
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