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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Na předložené diplomové práci je třeba ocenit originální téma. Boj 
s obchodem s lidmi prostřednictvím mezinárodních smluv a institucí patří 
mezi důležité aktivity mezinárodního společenství. Přesto není příliš 
akademických prací, které by se zabývaly vznikem a vývojem mezinárodních 

institucí působících v této oblasti a které by propojovaly toto téma s obecným 
vývojem a fungováním mezinárodních institucí. Diplomová práce Barbory 
Prixové je tedy bezpochyby originální svým záměrem. 

Z analytického hlediska je práce zpracována kvalitně. Věnuje se tématu 

rozbíhajícímu se do několika směrů, ale přitom se soustředí kolem výzkumné 
otázky, která drží práci pohromadě. Používá tři relevantní teoretické přístupy 

k mezinárodním institucím. Tyto přístupy jsou v práci nastíněny 

kompetentním způsobem. Z každého přístupu je odvozena smysluplná 

hypotéza. Pouze pokud jde o hypotézu týkající se vzájemné závislosti, bylo by 

k jejímu důkladnému posouzení potřeba pracovat s podrobnějším měřením 

vzájemné závislosti než jen na základě počtu nelegálních migrantů. Nicméně 
omezenou analýzu vzájemné závislosti, zaměřující se pouze na tento jeden 

indikátor, lze pochopit obtížným přístupem k datům, která se týkají vzájemné 
závislosti zemí v této oblasti.    

Zvlášť je potřeba vyzdvihnout, že analýza působení OBSE a Rady Evropy 

v oblasti boje s obchodem s lidmi je postavena na autorčině vlastní analýze 
dokumentů těchto organizací. Z faktografického hlediska práce velmi dobře 
popisuje problémy spojené s obchodem s lidmi a to, jak se s ním obě 
organizace snaží bojovat. 

Práce dospívá i ke konkrétním a podloženým závěrům ohledně platnosti 

testovaných hypotéz. Zvláště argument o tom, že zaměření obou organizací do 

určité míry reflektuje jejich původní institucionální design, považuji za 
přesvědčivě doložené. 

Za jediné výrazněji slabší místo práce považuji empirickou analýzu realistické 
hypotézy. Autorka používá vhodná data vycházející z práce Cho. Není mi ale 
úplně jasné, jakým způsobem jsou ordinální hodnoty obsažené v práci Cho 
převedeny na procenta a jakým způsobem jsou následně z tohoto převodu 

odvozena očekávání o tom, na co by se organizace měly soustředit. Následně 
není úplně možné posoudit závěr ohledně platnosti realistické hypotézy. 
Postup použitý při převodu dat by bylo potřeba lépe vysvětlit.  
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Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek. 

 

Celkové hodnocení: 

Barbora Prixová si na základě vlastního zájmu vybrala velmi důležité téma, 

kterému není věnována v akademické literatuře věnující se mezinárodním 
institucím velká pozornost. Pokusila se analýzu tohoto tématu maximálně 
propojit s akademickým výzkumem mezinárodních vztahů a konkrétně se 
studiem mezinárodních institucí. Její práce vychází z hodnotné literatury a 

opírá se o relevantní postupy. Vlastní analýza je provedena kvalitně a 

přesvědčivě. Kromě svého zaměření je práce originální i v tom, že provádí 
vlastní obsahovou analýzu dokumentů obou organizací. Pouze zpracování dat 
v souvislosti s testováním realistické hypotézy by bylo potřeba lépe vysvětlit. 
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