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Posudek oponenta bakalářské práce
Student Peter Mistrík vypracoval velice zdařilou bakalářskou práci nazvanou “ Veľká Británia
a R2P na prípade intervencie v Líbyi”.

Tato bakalářská práce psaná ve slovenském jazyce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol
nazvaných: Responsibility to Protect, Líbyjské povstanie, Vážnosť situácie, Čistý úmysel,
Posledná možnosť, Proporcionalita prostriedkov, Rozumné šance na úspech. Tyto jsou dále
přehledně strukturovány a logicky členěny do relevantních podkapitol.

Již v úvodu zmiňuje autor koncept principu Responsibility to Protect (R2P) v mezinárodních
vztazích, jasně jej definuje v historických souvislostech, a klade si za cíl prozkoumat
legitimitu účasti Velké Británie v případě vojenské intervence v Líbyi z pohledu naplnění
klíčových principů konceptu R2P. Cílem nově vytvořeného konceptu R2P bylo právě
vyplnění morální propasti nalézající se mezi jednoznačným závazkem mezinárodního
společenství respektovat státní suverenitu všech zemí a povinností chránit lidské životy
obyvatel těchto zemí. Právě v případech, kdy suverénní stát o ochranu vlastního obyvatelstva
nedbá, je za dodržení stanovených podmínek dle principu R2P možno porušit jeho suverenitu
a intervenovat do jeho vnitřních záležitostí, a to i vojensky. Od roku 2005, kdy OSN přijala
tento princip, byla na jeho základě provedena pouze jedna jediná intervence, a to ozbrojená
intervence proti Líbyi. Právě při této intervenci sehrála klíčovou úlohu především Velká
Británie. Autor práce je si plně vědom morálních dilemat nastolených touto intervencí, je si
vědom jednozněčné podpory rebelů, kdy intervence de fakto zasáhla do vnitropolitického
sporu a jednoznačně poskytla podporu rebelům, bojujícím proti Líbyjskému režimu
prezidenta Kaddáfího. Nechránila tedy jen civilisty, k čemuž měla mandát, ale zasáhla
rozhodujícím způsobem do politické přestavby země. Je si vědom i toho, že slepá podpora
rebelů byla značně problematická i z morálního hlediska, protože existovaly legitimní
pochyby o budoucím směřování Líbye pod vedením těchto tzv. rebelů. Jasně však vymezuje a
zcela logicky zužuje téma práce pouze k zodpovězení oázky, zda byly splněny podmínky pro
intervenci v rámci R2P. O dalším směřování země odmítá v zhledem k rozsahu práce

spekulovat. Metodologicky je celá práce jedinečnou případovou studií, která právě na příkladě
intervence proti Líbyi analyzuje britské angažmá a hodnotí jej ve vztahu k principům R2P.

Dílčí aspekty a hodnocení práce:
Struktuda práce – výborně
Stanovení cíle práce, hypotéz práce, výzkumných otázek – výborně
Dosažení vytčených cílu – výborně
Použité metody a jejich relevance – výborně
Relevance tématu v rámci oboru – výborně
Věcná správnost – výborně
Hloubka provedené analýzy – velmi dobře
Argumentace a kritické myšlení – výborně
Práce s literaturou, úroveň a četnost odkazů –výborně
Jazyková a stylistická úroveň - výborně

Jako celek hodnocená práce dosáhla plně vytčených cílů, plně vyhověla rovněž všem
kladeným formálním, jazykovým i věcným nárokům a požadavkům.
Navrhuji proto práci připustit k obhajobě s hodnocením výborně.
Práce je po odborné stránce v pořádku. Při obhajobě navrhuji k diskusi témata etická, jak
zhodnotit úspěšnost podobných intervencí? Jak by bylo možno zařadit do souvislosti s R2P
některé dřívější intervence, například intervenci NATO v Kosovu spojenou s tzv.
humanitárním bombardováním Bělehradu i dalších měst, často vysoce problematickou municí
obsahující ochuzený uran? Má mezinárodní společenství právo svrhnout režim, který nedbá o
životy obyvatel země v okamžiku, kdy nemá záruku, že po pádu režimu se situace zlepší? Jak
by taková záruka mohla vypadat? Je dle odhadů mezinárodních organizací dnes v Líbyi
mučeno, uneseno, vězněno, či vražděno měně, nebo více lidí, než před svržením prezidenta
Kaddáfího? Může být koncept R2P i zneužit? Pokud ano, jak?
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