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Slovní hodnocení: 

 

Hlavní kritéria: 

Předložená diplomová práce hledá odpověď na otázku, zdali rozšíření doktríny R2A 
(responsibility to assist) může sloužit jako nový přístup k řešení ozbrojeného konfliktu. Za tím 
cílem je zpracována instrumentální případová studie syrské občanské války, která posuzuje tři 
možné vybrané formy mezinárodního zapojení (ozbrojená intervence jako třetí pilíř R2P, 
podpora ozbrojených skupin a podpora nenásilných hnutí spojená s R2A). 

Téma práce je relevantní a jednotlivé části jsou obecně kompetentně zpracovány (včetně 
např. kvalitního literature review k problematice nenásilného odporu). Rámování práce a 
nejisté metodologické uchopení nicméně ponechávají její  analytický potenciál nenaplněn. 
Výzkumnou otázku lze použitou metodou těžko zodpovědět, především proto, že R2P není 
teorie, ale politická doktrína, která zůstává předmětem kontroverze. (Zkoumání syrského 
případu primárně skrze teoretický a konceptuální rámec výzkumu nenásilných hnutí by se 
bývalo nabízelo jako vhodnější základní rámec.) R2A je uchopena jako možné rozvinutí 
druhého pilíře R2P, v práci nicméně schází geneze prvního konceptu a navzdory v úvodu 
položené otázce, zdali responsibility to assist může napomáhat řešení konfliktů (těžko 
zodpověditelné na jediném případu) nebo je k tomu účelu příliš invazivní, se téměř nezabývá 
problematičností – z hlediska mezinárodního normativního řádu (a jeho protěžování stability) 
– podpory odporu proti vládě ve vztahu k státní suverenitě, která, jak autorka správně uvádí, 
není v R2P opouštěna, ale pouze rekódována jako odpovědnost. Byť autorka hovoří na 
několika místech práce o mezinárodní intervenci v Libyi, nezmiňuje tuto epizodu mezi milníky 
vývoje R2P navzdory tomu, že rezoluce RB 1973/2011 obsahuje na doktrínu přímý odkaz. 

Rámování práce vede k jejímu převážně deskriptivnímu a částečně normativnímu (avšak 
rovněž spíše derivativnímu v návaznosti na dva opakovaně citované zdroje) vyznění a nejisté 
zacílenosti, byť argument v jednotlivých částech na úrovni kapitol a podkapitol je ucelený a 
podložený vhodně zvoleným a dostatečně rozsáhlým korpusem sekundární, a dílem i primární 
literatury. Určitou výjimkou je diskuse třetího pilíře R2P, kdy se autorka konceptuálně posouvá 
od (ne-)uplatnění v důsledku absence rezoluce RB OSN k (ne-)uplatnitelnosti, neboť ozbrojená 
intervence by nenaplňovala podmínku last resort. Napak vyniká diskuse mezinárodní podpory 
ozbrojených skupin v Sýrii a jejich dopadů na vývoj tamního konfliktu. 
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Vedlejší kritéria: 

Zdrojový aparát práce je dobře sestaven a v dostatečné šíři. Forma a stylistika jsou na vysoké 
úrovni. 

 

Celkové hodnocení:  

Práce je poctivě zpracovanou, normativně zakotvenou deskripcí. Argument ve prospěch 
mezinárodní podpory nenásilných hnutí se nicméně ne zcela dostatečně vypořádává 
s problematickými aspekty tohoto postupu obecně a v návaznosti na doktrínu R2P. Výsledek 
autorčina zkoumání nepříznivě ovlivňuje nepříliš vhodně zvolené rámování na úrovni teorie a 
metodologie. 
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