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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce sleduje vztah R2P a změny režimu, která představuje 
jednu z politicky relevantních dimenzí promýšlení vztahu R2P a suverenity. 
Empiricky dilema autorka dokládá na případu Libye. 

Práce je velmi dobře zpracována. Určitý limit vidím v tom, že se příliš 
soustředí na konvenční debatu o R2P a místy trochu obtížně hledá prostor 
pro analýzu vztahu ke změně režimu – např. dominance realistické normy 
v R2P mohla být více rozpracována (mohla to dokonce být dominantní 
otázka) či práce mohla v kontextu tohoto vztahu otevřít prostor i pro více 
teoretických vysvětlení.  

To samé v zásadně platí i o empirické studii, kde však analýzu standardních 
intervenčních kritérií lze vnímat jako kontext pro hlavní téma. 

 

Vedlejší kritéria: 

Práce je formálně zcela v pořádku, má velmi slušnou stylistickou i 
gramatickou úroveň. Zdrojová základna je na velmi dobré úrovni. 

Celkové hodnocení: 

Autorka se možná zbytečně příliš jistila následováním konvenční linie, 
přičemž v klíčových pasážích ukázala, že z ní umí vybočit a soustředit se na 
dílčí téma. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi 
dobrou. 

Výsledná známka: velmi dobře 

Podpis: dr. Vít Střítecký 


