
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 
PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 
 

Práci předložil(a) student(ka): Vladimír Handl 
Název práce: Tony Blair a morální argumenty v zahraniční politice 
 
Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce):  
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 
 
1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená diplomová práce se věnuje zajímavému tématu. Zaměřuje se na analýzu přítomnosti a charakteru 
morálních argumentů v projevech Tonyho Blaira, kterými zdůvodňoval britskou vojenskou intervenci 
v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Diplomová práce vychází z teorie legitimného nasazení vojenské síly především Johna Rawlse, doplněné 
o teoretické koncepty Marthy Finnemorové a Michaela Walzera. Tyto teoretické přístupy jsou metodologicky 
podloženy foreign policy analysis, jež se zabývá otázkou jednotlivce v procesu rozhodování v zahraniční 
politice. Metodologie práce je odpovídající. S ohledem na teoreticko-metodologické vymezení by si práce 
zasloužila hlubší analýzu zkoumané problematiky. Práce je přehledně strukturována a jednotlivé kapitoly na sebe 
logicky navazují. Argumentace autora je srozumitelná. Práce s prameny a literaturou je na odpovídající úrovni.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální a jazykové stránce by si práce zasloužila větší pozornost. Autor se nedokázal vyvarovat řady) 

překlepů, nesrovnalostí v číslování kapitol v obsahu či stylistických prohřešků. I způsob citací v textu práce 
by si zasloužil závěrečnou editaci, zejména u webových stránek není uvedeno datum jejich navštívení.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Celkově lze konstatovat, že práce se věnuje zajímavému tématu. Jeho zpracování ale zůstává za očekáváním. 

Z hlediska obsahového chybí hlubší analýza zkoumaného problému, z pohledu formálního by bylo vhodné 
věnovat větší pozornost celkové editaci práce.  

 
5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 
 
Komunikace s vedoucí práce neprobíhala příliš intenzivně. Autor dokázal reflektovat připomínky vedoucí práce.  
 
6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Jakým způsobem ovlivnil „zvláštní vztah“ mezi USA a Spojeným královstvím Blairovu vojenskou angažovanost 
ve vybraných konfliktech? 
 
7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
I přes uvedené výtky lze práci k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení D. 
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