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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení - výběr a zdůvodnění; metoda

zpracování;
iiL volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp_ dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická

provázanost);
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Diplomantka si zvolila významné a aktuální téma humanitární intervence na příkladu Sierra
Leone. Cílem její práce je zkoumat limity humanitární intervence na příkladu dvou misí,
které proběhly v Sierra Leone v letech 1997 až 2005. Lze ocenit výběr tématu, které je
bezesporu zajímavé a velmi aktuální. Je třeba však konstatovat, že formulace cílů je
značně mlhavá a diplomantka v teoretickém úvodu nedospívá k jednoznačně vymezeným
kritériím, podle kterých by mohla následně hodnotit obě mise. V úvodu práce chybí jasně
formulovaná výzkumná otázka.
Z hlediska koncepce práce vnímám jako sporné vymezit si pro analýzu dva příklady
humanitární intervence, které řešily po sobě stejný konflikt, resp. jeho důsledky v různých
fázích jeho vývoje a byly navíc prováděny různým subjekty, přičemž lze uvažovat i o
různosti cílů aktérů, kteří mise iniciovali. Autorka tyto otázky nijak konceptuálně neřeší,
přičemž však nedospívá ani k jasným "technickým" parametrům, které by mohla použít pro
analýzu a následné zhodnocení misí. Výběr Sierra Leone z tohoto hlediska lze vnímat jako
problematický, pokud uvedená konceptualizace chybí.
Výše naznačené otázky jsou zvláště relevantní ve vztahu k metodě, kterou autorka
deklaruje - instrumentálni případové studii, která předpokládá, že teoretické uchopení a
ukotvení fenoménu, který má být případem ilustrován (z části či v úplnosti) je dostatečně
propracované, čehož není v práci dosaženo. Ke kritériím hodnocení diplomantka dospívá
až po deskriptivní analýze vývoje konfliktu a průběhu obou misí a vazba na předcházející
teoretické partie textu není zcela zřejmá.
S uvedenými výhradami souvisí i výběr klíčových titulů literatury a její využití pro
konceptualizaci a konkretizaci postupu analýzy. Zde vnímám značné rezervy, neboť
nebyla v dostatečné míře využita existující literatura, která výrazně přispěla ke zpřesnění
konceptu humanitární intervence v posledním desetiletí, zejména v důsledku intervence
\I_KosoVlhii~~ll~dnoznačně rezentováné!-2Qzice autork z hlediska začlenění konce tu



2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty - úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);

Z práce vůbec není zřejmé, proč došlo k poměrně zásadní změně ve vymezení tématu
projektu.
Diplomantka pracuje s relevantními zdroji pro zpracování deskriptivně-analytické části textu.
V textaci je patrná závislost delších pasáží textu na jednotlivých zdrojích, včetně poměrně
častých přímých citací, které nemají vždy věcné či argumentační opodstatnění.
Práce s literaturou a dalšími zdroji je na dobré úrovni z hlediska interpretace přebíraných
pozlJatků a odvozování závěrů.
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Jazyková a stylistická úroveň textu je vcelku dobrá, počet překlepů a neopravených
slovních tvarů není úplně malý.
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6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

Diplomantka by měla v průběhu obhajoby zejména zdůvodnit výběr zvoleného případu,
použitý postup při analýze a jeho teoretické ukotvení.

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na OP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající OP]);

Práce splňuje kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Práci doporučuji
k obha·obě.
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