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6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

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 [pochval a děkana za vynikající OP]);

Práce odpovídá požadavkům kladeným na OP. Vedle kvalitní empirické práce a zvládnuté
teoretické diskuze autorka ne zcela dokonale zvládla obě sféry propojit. Především proto
navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.

IVelmi dobře
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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV

Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do
jednotlivých polí.
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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;
Hi. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická

provázanost);

Práce se dotýká diskuze nad konceptem suverenity ve vztahu k humanitárním intervencím.
Na teoretickém základě se pokouší ilustrovat kritickou debatu o humanitárních
intervencích. Svým uchopením a empirickou aplikací je práce bezesporu původní. Mírně
nejasně je formulován vztah mezi posunem v chápání intervence a problémy
humanitárních intervencí.

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);

Teoretickou diskuzi považuji za zdařilou, k empirické aplikaci nelze mít připomínky.
Určitým problémem však zůstává ne zcela explicitní propojení mezi teoretickou a
empirickou rovinou. Práce obsahuje celou řadu analyticky podložených závěrů, na
několika místech však postrádá zcela zřejmou argumentační linii.


