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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Vybrané téma je důležité a zajímavé. Rusko patří k zemím, 
jejichž postoj je pro realizaci humanitárních intervencí zásadní. Navíc ruský 

postoj k tomuto typu intervencí je kritický. První dvě výzkumné otázky jsou 
smysluplné. Třetí otázka je také relevantní, ale má ve srovnání s dalšími 
dvěma jiný charakter, a jak autorka sama uvádí, příliš se jí nevěnuje.  

Kladem práce je chronologický popis ruského postoje k hlavním 
mezinárodním humanitárním intervencím v posledních dvou desetiletích.   

Teoretický rámec – práce zmiňuje různé přístupy k humanitární intervenci. 
Příliš je ale nespojuje s jádrem práce, tedy analýzou ruského postoje. 

Podobně to je s metodologií – autorka sice opakovaně uvádí jako svůj záměr 

rozbor diskurzu, ale obsahovou nebo diskursivní analýzu ve smyslu 
podrobného metodologického postupu neaplikuje. 

Spatřuji částečný rozpor mezi tím, jak autorka vymezuje humanitární 

intervenci a jaké zkoumá případy. Autorka vymezuje humanitární 
intervenci na základě aktuálního globálně institucionalizovaného pojetí, ve 
kterém jde o intervence mezinárodního společenství za účelem chránit 

obyvatelstvo před genocidou nebo zločiny proti lidskosti. V souvislosti 

s ruským postojem k humanitární intervenci však následně zkoumá nejen 
více nebo méně relevantní případy, tedy intervence typu Kosova 1999 nebo 
Libye 2011, ale i ruské operace v blízkém zahraničí (Gruzie, Ukrajina). 

V těchto případech ale zjevně nemůže jít o případy humanitární intervence 
v uvedeném pojetí, protože je realizuje jeden stát ve své mocenské sféře a 
navíc nejsou ani naplněna kritéria co se týče stupně a rozsahu narušení 
bezpečnosti obyvatelstva. Tyto případy tedy nejsou příliš relevantní pro 

analýzu ruského postoje k humanitární intervenci, pokud nemá jít pouze o 

poukázání na to, že Rusko účelově používá tento koncept v neadekvátním 
kontextu –to je ovšem známá nebo minimálně předvídatelná skutečnost.  

Práce by mohla být potenciálně výrazně přínosná, pokud by nabídla 
hloubkovou sondu do ruského chápání humanitární intervence – 
obsahovou analýzu nebo ještě lépe diskurzivní analýzu, která by na základě 
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většího počtu primárních zdrojů odkryla a kriticky zhodnotila hlavní ideje, 

které ruští představitelé o humanitární intervenci mají. V současné podobě 
se ale práce soustředí na faktický a vnější popis ruských postojů. Toto je 
doplněno spíše nahodilými úryvky z vyjádření ruských představitelů, 
většinou formou přímých citací. 

Vedlejší kritéria: 

Ohledně zdrojů viz výše – pokud bychom se měli posunout za vnější popis 
ruského jednání v této otázce, které je poměrně známé, bylo by potřeba 
využít ve větším měřítku primární zdroje.  

Celkové hodnocení: 

Téma je zvoleno smysluplně, ale způsob zpracování mohl být hlubší – 

pokud by práce namísto popisu základních ruských postojů provedla hlubší 
textovou analýzu ruských představ.   

Výsledná známka:  

Velmi dobře 

Podpis: 
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