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

Cíl práce vyplývá z názvu. Autorka jej též avizuje v úvodu na s. 2, kde píše, že "si kladě za cíl 
komplexně zhodnotit čínskou roli ve formování peacekeepingu ... výzkumná otázka zní, jakým 
způsobem Čína proměňuje a formuje mezinárodní peacekeeping". Cíl práce byl dosažen. Nicméně, 
cíl práce byl zbytečně široký, autorka se na jedné straně věnuje zapojení Číny do PKO a jejímu 
přístupu k reformě PKO, na druhé straně se zabývá motivacemi Číny pro zapojení do PKO. Obě 
témata by bylo vhodnější oddělit, protože se jedná o dvě dosti odlišné výzkumné oblasti. Nebo by 
autorka měla cíle práce detailněji rozvést, protože "komplexně zhodnotit" je analyticky velmi 
problematický termín. 

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

Předložená DP odpovídá nárokům kladeným na DP na FF ZČU.

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

Odpovídá nárokům kladeným na DP. Místy jsou jen drobné nedostatky.

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

Jak avizuji výše, "komplexně zhodnotit" je velmi nejasný termín a není jasné, co tedy autorku bude 
konkrétně výzkumně zajímat. Autorka pak sice dílčí témata vnáší do analýzy (motivace Číny, pozice 
Číny v RB OSN atd.), nicméně měla by tato subtémata a dílčí otázky jasně uvést a pak je odděleně 
analyzovat prostřednictvím odlišných přístupů. Autorka zkrátka v DP popisuje co, jak a proč Čína 
dělá směrem k PKO a z toho intuitivně (byť poměrně dobře) odvozuje, vztah Číny k PKO.

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

Jaké jsou motivace Číny pro angažmá v PKO?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

MEZI VÝBORNĚ A VELMI DOBŘE
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