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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Hlavním tématem předložené diplomové práce je ukázat na příkladu organizace Lékaři bez hranic, jaká jsou 

specifika spojená s rolí nevládní organizace v mezinárodních vztazích. Autorka pro svou práci zvolila analýzu tří 

misí, kterých se organizace účastnila: v Somálsku, Rwandě a Bosně a Hercegovině. Na základě rozboru a 

komparace těchto misí zkoumá, do jaké míry organizace Lékaři bez hranic dodržovala závazky ke sdíleným 

hodnotám. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a metodologické 

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Předložená práce představuje z metodologického hlediska jednopřípadovou studii, uvnitř případu jsou dále 

zkoumány tři případy konkrétních misí, pro jejichž rozbor autorka práce zvolila identický rámec analýzy vhodný 

pro následnou komparaci. Teoreticky je práce ukotvena především v oblasti mezinárodních vztahů; autorka 

vychází z rozboru aktérství a definuje hlavní rysy aktérství nevládních organizací.  

 

Práce je čtivá, logicky členěná, výběr případů uvnitř případu je dostatečně odůvodněný a vnitřní analýza 

jednotlivých misí je dobře strukturována (sekce organizace, způsoby vynášení svědectví, identita organizace 

v průběhu mise, další aktivity). Práce je doplněna o obrazové přílohy, které téma vhodně dokreslují. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod. 

 

Celkově mohu říci, že práce je kvalitní, čtivá a přehledná. Autorka poskytuje jasným způsobem základní fakta o 

Organizaci Lékaři bez hranic a jejím působení, teoreticky i metodologicky je práce dobře zpracována. Vzhledem 

k náročné dostupnosti konkrétních zdrojů (autorka využila zejména širokou škálu primárních zdrojů) lze také 

ocenit, jakým způsobme autorka prezentuje jednotlivé mise. 

K slabším prvkům práce patří především příliš stručné vymezení a rozbor hlavních humanitárních principů, a to 

jak na obecné rovině, tak i u konkrétních případu organizace Lékaři bez hranic. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila na vymezení specifik zkoumané organizace v kontextu 

hodnot a humanitárních principů, které organizace Lékaři bez hranic prosazovala během zkoumaných misí. Dále 



navrhuji, aby autorka práce poukázala na paralely s dalšími nevládními organizacemi s celosvětovou působností, 

které hodnotově ovlivňují normy a aktérství v oblasti humanitárních agentur.  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předložená diplomová práce je na velmi dobré výzkumné úrovni a splňuje nároky na diplomovou práci kladené. 

Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnocení B – výborně. 

 

 

Datum: 9.6.2018       Podpis: Eliška Tomalová, Ph.D. 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 


