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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 

formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 

rámec 

30 12 

 Metodologie, analýza 

argumentace 

40 20 

Celkem  80 42 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka si v práci stanovila tři výzkumné otázky, zkoumá, jaké nástroje používá EU k 
prosazování lidských práv ve třetích zemích, jaký je stav uplatňování lidských práv na 
Kubě a zda EU úspěšně přiměla k zlepšení situace v této oblasti prostřednictvím 
socializace. Zvolené téma je relevatní a cíle jsou jasně formulovány. 

Práce deklaruje použití teorie sociálního konstruktivismu, prezentuje ji ale poměrně 
stručně, téměř výlučně k lidským právům jako normě a jejímu prosazování 
prostřednictvím socializace. Klíčové pojmy (jako např. normativní podnikatel, socializace 
atd.) nejsou jinak operacionalizovány.  Prezentované hypotézy (H1 „Kuba nepodnikla v 
oblasti lidských práv žádné konkrétní kroky, které by EU měly vést k uzavření Dohody o 
politickém dialogu a spolupráci.“ a H2 „Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi 
Kubou a Evropskou unií nepřispěla ke zlepšení stavu politických a občanských práv na 
Kubě.“) jsou spíš obecnými předpoklady než hypotézami a nejsou nijak odvozeny od 
teorie. Není vůbec zřejmé, jak k nim autorka dospěla a zda nejsou pouze predikcí závěrů 
práce založených na předchozí znalosti problematiky. Krom stručné deklarace v úvodu že 
se jedná o jednopřípadovou studii (jedna věta) se práce vůbec nevyjadřuje k metodologii.  

Stěžejní část práce představuje popis politického vývoje na Kubě, politik a institucí EU 
vztahujících se k vnějším vztahům a prosazování lidských práv a posléze popisu Dohody 
o politickém dialogu a spolupráci mezi Kubou a EU a postojům kubánských a evropských 
aktérů vůči této dohodě a lidsko-právnímu dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Kubou, 
zhodnocení stavu dodržování lidských práv na Kubě obecně a z pohledu evropských 
institucí. Tato struktura odpovídá stanoveným výzkumným otázkám. Nutno říci, že práce 
obsahuje množství zajímavých empirických informací a čerpá s rozsáhlého množství 
primárních zdrojů – toto považuji za hlavní pozitivum práce. Všechny zmíněné části práce 
jsou rozebrány detailně a srozumitelně.  

 

Vedlejší kritéria: 

bez výhrad 
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Celkové hodnocení: 

Mezi silné stránky práce patří rozsáhlé využití primárních zdrojů, jasná prezentace jejich 
obsahu a sledování výzkumných otázek. Po teoretické a metodologické stránce je ale 
práce slabší.  

Výsledná známka: D 

 

Podpis: 

  


