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

 

Diplomová práce Vladimíra Handla zkoumá přítomnost a povahu etických argumentů ve vystoupeních, 
jimiž britský premiér Tony Blair v letech 1998-2003 obhajoval zapojení britských jednotek do vojenských 

intervencí v Kosovu, Afghánistánu a Iráku. Autor tyto argumenty nejprve identifikuje, kategorizuje a 

kontextualizuje, poté je konfrontuje s kritérii legitimního nasazení vojenské síly, jak je formulují 
normativně-teoretické práce Johna Rawlse, Michaela Walzera a Marthy Finnemorové. Jedná se o velmi 

reduktivní výzkumný cíl, neboť autorovi jde pouze o zjištění přítomnosti a povahy morálních argumentů 
v Blairově strategii komunikace a ospravedlňování zahraničních vojenských intervencí, nikoli už o platnost 

a pravdivost těchto argumentů, ani o otázku morálnosti vlastních vojenských intervencí. Paralelním (spíše 

zcela mimoběžným) – a z mého pohledu jednoznačně nešťastně zvoleným - cílem práce je zhodnotit dle 
standardního modelu FPA „rozhodovací proces Tonyho Blaira“ (s. 35) a určit, zda je možné jej považovat 

za racionálního hráče.   

 

 

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

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

 

Pramenná a bibliografická základna práce je dostačující, pomineme-li tedy fakt, že její metodologický 
rámec se neopírá o jedinou citovanou práci či příručku z oblasti textové analýzy (s. 32-35!). K diskusi je 

vnitřní struktura úvodu a navazujícího metodologického rámce, které působí poněkud neorganicky.  
Především nejsem zastáncem zařazování rozsáhlejšího historického výkladu ani genealogií konceptů do 

formálního úvodu práce. Uznávám ale, že nakonec jsou v těchto dvou částech poskládány všechny potřebné 

součásti práce. State of the Art není dotažen k momentu kritického zhodnocení stávajícího poznání 
zkoumané problematiky: co bylo dosud opomíjeno, co je předmětem sporu, proč přesně je zapotřebí 

dalšího výzkumu, který autor předkládá v této práci?  

 

Adaptace Rawlsova Práva národů je korektní, i když by volba této práce měla být lépe obhájena. Též by 

měl být lépe reflektován posun referenčního objektu mezi úvodním představením vývoje konceptu práva na 
ochranu v úvodu práce (jednotlivec) a následnou tematizací spravedlivé války a legitimního použití 

ozbrojené síly (stát/národ). 

 
Metodologie práce je vysvětlena transparentně, obstojí i autorova práce s dokumenty. 

 

Již jsem předeslal, že pokus o rekonstrukci Blairova rozhodování (pro ozbrojenou intervenci) z perspektivy 

modelu FPA považuji za nadbytečný. Skutečným předmětem zkoumání v této práci je přeci Blairova 

komunikace zahraničněpolitických postojů a vojenských aktivit své vlády, nikoli samotné rozhodování (a 
jeho vnitřní racionalita/racionalizace) v mezinárodních krizích. Práce navíc sugeruje představu, že Spojené 

království je jakousi absolutní monarchií, kde o vojenské akci v zahraničí rozhoduje jediná postava – 

premiér Blair, což je i při vysoké míře personalizace britské zahraniční politiky v tomto období hrubé 
zjednodušení (více zdůrazněny měly rozhodně být i moralizující tendence v labouristické 

zahraničněpolitické tradici). V každém případě mám za to, že spíše než o FPA a koncept racionálního 
aktéra by bylo nosnější rozšířit koncepční rámec práce o poznatky z oblasti politické komunikace.   

 



 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Výklad je srozumitelný, místy snad až příliš polopatický. I po závěrečné radakci v textu zůstala řada 
překlepů („povláčený premiér“, s. 4 – k samotné zde zmíněné problematice „úspěšnosti“ britských 

premiérů viz http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/working-papers/wp19theakston.pdf; 

nelze ji redukovat na počet volebních vítězství).   
 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené práce je rozpačitý. Především její „konstrukční“ a koncepční problémy 

vzbuzují otázku, zda autor dostatečně využil možnost tvořit pod vedením zkušené školitelky. 

 
Práce je nepochybně chrabným pokusem o originální příspěvek k výzkumu britské zahraniční politiky 

raných let New Labour, postrádám však pokus o větší problematizaci zkoumané látky (a přitom jde o 

výzkumné téma, kde je potřeba kritičtější perspektivy nabíledni). Autor v podstatě pouze reprodukuje a 
třídí výpovědi čerpající z předem definovaných repertoárů a následně autor dosti formálně posuzuje, zda 

Blairovy promluvy svým obsahem splňují určité předem vytyčené charakteristiky. Zároveň není jasné, 
zda zjištěná převažující konformita Blairova diskurzu s požadavky soudobé normativní teorie dle autora 

zakládá nárok na to, aby jeho politická praxe byla považována za morálně obhajitelnou.  

 
Problematickým aspektem práce je podle mého názoru i izolace morálních argumentů od dalších 

repertoárů, z nichž Blair čerpal argumenty na obhajobu své politiky (např. bezpečnostních – hranice je zde 
nezřetelná a autor ji nevyhnutelně občas překračuje, viz problematika ZHN). Toto apriorní zúžení zorného 

pole znemožňuje potřebné posouzení relativní váhy etických argumentů v rámci celkové strategie 

komunikace a obhajoby jednotlivých ozbrojených intervencí. 
 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:  

 

Proč jste si jako základ pro hodnocení Blairovy argumentace na podporu zahraničních ozbrojených 
intervencí zvolil zrovna dílo Johna Rawlse? Nakolik je Rawlsovo stanovisko kompatibilní s platným 

mezinárodním právem? 

 
Různily se u Blaira centralita a způsob využívání morálních argumentů v závislosti nejen na 

zahraničněpolitické otázce, ale i na publiku? 
 

Ke kterému z v úvodu nastíněných konceptů ochrany civilistů se Blair ve svých promluvách explicitně či 

implicitně hlásil? Došlo v tomto směru během sledovaného období 1998-2003 k nějakému posunu? 
 

Mohl byste upřesnit, ze kterých prací k metodám textové analýzy Váš postup vychází? Jaká spatřujete 

hlavní omezení zvolené metodologie? 
 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Diplomovou práci Vladimíra Handla doporučuji k obhajobě a s ohledem na výše uvedené navrhuji, aby ji 
zkušební komise ohodnotila stupněm E – dostatečně. 
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