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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 28 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 35 

Celkem  80 73 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    
CELKEM  100 93 
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Slovní hodnocení: 

Autorka sa zaoberá témou dodržiavania ľudských práv na Kube a skúma otázku, či 
vplyvom Dohody o politickom dialógu a spolupráci, ktorú Kuba podpísala s 
Európskou úniou na konci roku 2016, došlo k pokroku v oblasti ľudských práv. 
Autorka si stanovila tri výskumné otázky a správne určila hypotézy, ktoré v závere 
práce vhodne overuje. 

Predložená diplomová práca je textom logickým a dobre štruktúrovaným.  
Výskumná cesta a následný vlastný výskum je prínosne popísaný. Diplomová práca 
je koncipovaná ako prípadová študia a k odpovediam na cieľové otázky poslúžil 
empiricko-analytický prístup. V teoreticke časti práce autorka predstavuje použitý 
kontext teórie sociálného konstruktivismu. Práca je rozvrhnutá do 4 kapitol, tie sú 
navzájom prepojené, text navazuje a štruktúra práce je jasná a prehľadná. Celý text 
sleduje nielen chronologický vývoj diania na Kube od konca 20.storočia, ale 
poukazuje aj na úlohu EU v presadzovaní ľudských práv a hlavne analyzuje realitu 
vybraných ľudských práv na Kube z pohľadu nielen kubánskej ústavy, či z hľadiska 
Európskeho parlamentu, ale – a čo je hodne prínosné - používa aj informačné 
zdroje lokálních ľudskoprávnych organizácií. Závery práce sú prehľadnou ukážkou 
toho, že autorka použila v celej práci aj vlastné analýzy a spracovania. 

Práca je podľa mojho názoru veľmi zaujímavá nielen s ohľadom na vybranú a 
aktuálnu tému, ale aj na celkové spracovanie. Autorka prekázala schopnosť 
samostatne spracovať vybranú tému. Oceňujem prácu s primárnymi zdrojmi, ktoré 
pochádzali zvačša zo španielskych textov, čo samozrejme pridáva predloženej práci 
na hodnote. Práca je jazykovo i štylisticky velmi kvalitná, po formálnej stránke je 
všetko v súlade s podmienkami kladenými na tento typ práce.  

Bolo by asi možné pracovať viac s teoretickými konceptami, ale vzhľadom k zjavne 
primárne empirickému zameraniu práce, kde za najvačší prínos textu považujem 
detailnú empirickú prácu sústredenú okolo premyslenej argumentačnej štruktúry a 
objemnú informačnú databázu k tak málo analyzovaným vzťahom EU-Kuba, toto 
nevidím ako zásadú slabinu, iba ako bod, kde by práca mohla byť silnejšia. 

Oceňujem výber a zložitosť témy najmä z dôvodu schopnosti spracovávať 
literatúru cudzojazyčnú, kedže táto tematika nie je v našich vedeckých kruhoch 
príliš spracovávaná. I spôsobom spracovania literatúry je text vyhovujúci, preto 
odporúčam diplomovú prácu k obhajobe a hodnotím ju známkou A. 
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Výsledná známka: Hodnotím celkovou známkou A 

 

Podpis: 

 


