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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

V době od původního projektu se cíl práce úplně změnil. Původní téma zaměřené na britské 

vyrovnání se s koloniální minulosti v Keni, bylo změněno na analýzu diskurzu politiky Tony 

Blaira v oblasti vojenkých operací v letech 1998-2003 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Z hlediska časového se téma posunulo z padesátých let do devadesátých a prvních let 

dvacátého prvního století, teritoriálně z Keni do Velké Británie. I věcná stránka tématu se 

změnila, místo zaměření na vyrovnání se s koloniální minulostí se práce nyní zabývá 

diskurzem zahraniční politiky Tony Blaira. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

1. Úvod  

2. Výzkumný rámec  

3. Krize v Kosovu   

4. Operace v Afghánistánu 

5. Irácká krize 

6. Závěrečná analýza 

7. Závěr 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Metodologie se změnila na FPA se zaměřením na individuálního hráče (Tony Blaira) 

s využitím diskurzivní analýzy. Koncepce pojetí morálních argumentů pak stojí na teorii 

Johna Rawlse.  

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Memoranda, texty dohod a další dokumenty z jednání evropských  

1. Projevy Tony Blaira pronesené mezi prosincem 1998 a březnem 2003. 

2. Blair Tony Moje Cesta 

3. Dyson, Stephen Benedict Blair Identity 

4. Rawls John, Právo národů 

5.Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu R2P  

6. Kenjiro Harata The Christian Politics of Tony Blair, Faith and Values in the modern 

World 

7. Christine Longo R2P: An Efficient Means for Intervention in Humanitarian Crises— A 

Case Study of ISIL in Iraq and Syria 



Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

- postupně úplná změna tématu  

- změna použité metodologie, zdrojů  

- koncepce pojetí morálky vystavěna na teorii Johna Rawlse, práce obohacena o přehled 

vývoje konceptů humanitární intervence v devadesátých letetech. Do práce zároveň zahrnut 

historický kontext rozhodování Tony Blaira.  
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