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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; 

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

provázanost); 
 

Předkládaná práce se zabývá především reálpoliticky široce diskutovaným propojením 
humanitární intervence a změny režimu. Autor implicitně vychází ze zajímavého vývoje 
argumetance hlavních představitelů NATO v době libyjské krize. 
 
Práce je konceptuálně i metodologicky dobře ukotvena, její struktura logická a argumentační 
linie zjevná. 
 
Zdrojová základna je zcela dostatečná. 

 
 

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); 
 

Jaromírovu práci považuji za zdařilou. Na pozadí zoperacionalizované HI se mu podařilo 

zhodnotit motivace a přístupu NATO k válce v Libyi. 

 

Oceňuji také bezproblémovou teoretickou diskuzi a schopnost obohatit tratdiční chápání 

“bushovského” pojetí změny režimu  



 

Jeho analýzu považuji za originální a přesvědčivou a za důležité považuji I vyzdvihnutí 

precedentního rozměru libyjského případu a jeho částečné pojednání v závěru.. Oceňuji i 

zdařilou stylistickou úroveň textu. 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

 
Bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
bez připomínek 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

 
bez připomínek 

 
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 DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce jednoznačně naplňuje požadavky kladené na DP 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

 
Výborně 

 
datum       podpis 
 

22/6/2013 
 

Vít Střítecký 

 
 
 


