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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Cieľ práce zostáva nezmenený. V diplomovej práci sa budem snažiť zistiť, či primárnym 

cieľom Francúzska v Líbyi po páde Kaddáfiho režimu bolo zaistiť jej demokratizáciu, alebo 

či kľúčovou motiváciou francúzskych aktivít boli bezpečnostné záujmy v regióne. Diplomová 

práca zhodnotí, ako sa zameranie politík aplikovaných Francúzskom menilo v priebehu 

líbyjskej krízy a po nej.  

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Teritoriálne zostala téma vymedzená na územie Líbye, podobne sa nezmenilo ani vecné 

vymedzenie témy. Čo sa týka časového ohraničenia témy, jej začiatok je stanovený 

vypuknutím revolúcie na začiatku roku 2011 a koniec uskutočnením parlamentných volieb 

v júni 2014. Považujem ale zanevyhnutné oboznámiť čitateľa aj s vývojom franko-líbyjských 

vzťahov v období pred revolúciou. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

K výraznej premene štrutúry práce nedošlo. V úvodnej časti nastienim zvolený 

metodologický prístup, teoretické východiská a zhodnotenie dostupnej literatúry. 

V nasledujúcej časti stručne oboznámim čitateľa s vývojom v Líbyi od uvoľnenia sankcií na 

počiatku minulej dekády až po zvrhnutie režimu. Na aktivity Francúzska v tomto období 

bude daná zvláštna pozornosť.   

V ďalšej časti prejdem k analýze francúzskych politík zahrňujúcich pole demokratizácie 

(podpora vlády zákona, asistencia pri spisovaní ústavy, pomoc pri konaní volieb, reforme 

verejnej správy, atď.), ako aj bezpečnosti (tréningy ozbrojených a poriadkových síl, 

asistencia pri kontrole nelegálnej migrácie, atď.). Prihliadnem aj na aktivity a spoluprácu 

Francúzska s ostatnými kľúčovými aktérmi v poli jako je EU, USA, či OSN.  

Neoddeliteľnú súčasť diplomovej práce bude tvoriť aj analýza obchodných vzťahov medzi 

Francúzskom a Líbyou so zdoraznením úlohy ropného priemyslu. 

Na základe zistených skutočností zodpoviem na výskumnú otázku, teda či politika 

Francúzska v Líbyi bola primárne motivovaná zámerom transformovať Líbyu 

v demokratický štát, alebo zaistiť bezpečnosť v regióne.   

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Z metodologického hľadiska sa bude jednať o jednoprípadovú štúdiu. Keďže Francúzsko 

obhajovalo svoju účasť na vojenskej intervencii v roku 2011 princípom Rensponsibility to 

Protect (R2P), bude tretia, teda postkonfliktná (rekonštrukčná) zložka tohto princípu, 

využitá ako jeden z teoretických základov pre posúdenie miery, do akej deklarované ciele 



zodpovedali aplikovaným politikám. Z oblasti teórií národných záujmov v medzinárodných 

vzťahoch bol zvolený solidaristický prístup Anglickej školy.   

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Boli spracované predovšetkým pramene a sekundárna literatúra vzťahujúce sa k základným 

smerom francúzskej zahraničnej politiky, jej záujmom, agendám a strategickým cieľom 

v regióne, v ktorom sa nachádza Líbya. Ich poznanie mi napomôže prepojiť konkrétne 

politiky Francúzska v Líbyi s jeho dlhodobými zahraničnopolitickými cieľmi. 

Taktiež boli spracované pramene z prostredia EU, ktoré mi priblížili rozsah aktivít tejto 

organizácie v Líbyi. Určite budú využité pri ďalšom výskume miery zapojenia Francúzska do 

politík EU. 

Oboznámil som sa aj s niektorými titulmi zaoberajúcimi sa teóriou demokratizácie. Tie 

napomohli k teoretickému ukotveniu diplomovej práce. 

Napokon budú analýze podrobené aj správy referujúce o obchodných aktivitách Francúzska 

a francúzskych súkromných spoločnostiach v Líbyi. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

V priebehu prípravy diplomovej práce som nadobudol kritický náhľad na politiky 

Francúzska  a EU v oblasti. 

Diplomová práca sa taktiež odklonila smerom od výskumu aplikácie tretej fázy princípu R2P 

jako jedného zo základných faktorov, na ktorých som chcel zhodnotiť politiky Francúzska 

ku zavedeným teóriám demokratizácie a štátnych záujmo v medzinárodných vzťahoch. 

Táto reorientácia ale pomohla jasnejšie zadefinovať teoretické základy práce. Napomohla aj 

presnejšiemu ohraničeniu oblastí, na ktoré sa zameriam pri skúmaní miery, do akej 

Frnacúzsko prispelo k ich fungovaniu (jedná sa napr. o vytváranie vládnych inštitúcií v stave 

"stateless state", reformu súdnictva, asistenciu pri volebnom procese, či podporu občianskej 

spoločnosti).  
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