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koncepce práce
lomant si klade za cíl představit snahy o reformu Rady bezpečnosti, které byly diskutovány 

bosledním desetiletí, a vysvětlit příčiny, proč byly tyto snahy zatím neúspěšné, přestože existuje 
rpká shoda na tom, že reforma RB je potřebná, následně pak vyvodit, zda je reforma vůbec 
sažitelná, příp. jaké rysy by mohla mít. Předmětem analýzy jsou tudíž jednotlivé návrhy na 
omnu RB a průběh jednání o nich. Důraz je kladen na ty návrhy, které byly diskutovány v rámci 

pracovní skupiny zřízené VS právě k danému účelu. Struktura práce je založena na 
ř^dpokládaných důvodech pro reformu, pozicích států, které reformu žádají, a následně

notlivými skupinami návrhů podle platformy jejich vzniku.
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2. zpracování tématu
Práce je zpracována na základě výběru sekundární literatury postihující podstatné aspekty 
zpracovávané problematiky a zvláště pak na výběru relevantních primárních zdrojů -  pozičních 
dokumentů jednotlivých států či dokumentů orgánů OSN. Způsob použití přebíraných poznatků a 
jejich interpretace jsou zpravidla správné, argumentace v případě zdůvodňování výsledků procesu 
však postrádá předem stanovená kritéria a je tudíž spíše spekulativní.

3. standardy vědeckého textu
Seznam literatury a odkazy na používané zdroje odpovídají požadovaným standardům.
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5.
Bé

stylistická a jazyková úroveň textu 
semný projev diplomanta je vcelku kultivovaný, relativně časté jsou však jazykové nedostatky 
xtu.

formální úplnost výtisku 
!Z připomínek.
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Piji
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Vé

doc. F 
11/06,

celkové hodnocení
áce splňuje požadovaná kritéria, doporučuji ji k obhajobě.

navrhovaná klasifikace. 
Imi dobře až výborně.

hDr. Běla Plechanovová, CSc. 
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