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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná diplomová práce zkoumá doktrínu R2P ve vztahu k tzv. regime 
change (RC) wars, tj. vojenským změnám režimu. Jedná so o jednopřípadovou 
studii, kde empirickým materiálem je Libye. Po iniciálním diskutování vývoje 
koncepce, politicky i právně, stejně jako napojení na politicko-filosofickou tradici, 
se práce zaměří na selektivnost (rizika) použití R2P pro účely RC. Další vrstvou je 
diskuse a detekce této debaty v dokumentu samotném. Následuje samotná 
aplikace na materiál významné RC/R2P konexe, a to Libyi. Součástí je, logicky, 
nejen analýza operace samotné a diskuse v RB OSN, ale i analýza motivů hlavních 
intervenujících protagonistů. Předložená práce je faktograficky i formálními 
kritérii na adekvátní úrovni. Autorka chápe velmi dobře R2P i RC a samotná 
diskuse je kvalitní, byť další rozšíření bibliografického parku by ji neuškodilo, ba 
právě naopak. Kde však vidím problém je sociálně-vědní dimenze práce. 
Formulace problému ani výzkumná otázka není dostatečně zformulována, chybí 
hlubší konceptuální diskuse nad rámec Walzera a základního vymezení konceptů 
akademicky, nikoliv v úrovni policy-making. Metodologie a související diskuse 
prakticky nepřítomna. Ač tedy práce velmi dobrá obsahově, výše uvedené 
nedostatky mě neumožňují navrhnout lepší známku nežli „3“ (dobře).  

 

Vedlejší kritéria: 

Adekvátní, stylisticky na úrovni.  

Celkové hodnocení: viz výše  

Výsledná známka: Dobře (3)  
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