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Formulace výzkumné otázky je od začátku textu diplomové práce bohužel velmi 
problematická. Cíl práce uvedený v abstraktu je nejasný, autorka zde píše, že hlavním 
cílem práce je „poukázat na to, že různé případy obchodování s lidmi jsou velmi 
propletené“. To je skutečně velmi nekonkrétní cíl prezentovaný hned na začátku textu. 
Dále v textu na str. 4 uvádí, že svým výzkumem chce autorka „poukázat na důležitost 
prevence“ a dále v úvodu pak uvádí odlišný cíl, než v závěru. V úvodu je jako základní cíl 
práce uvedeno „proč jsou děti nejzranitelnější skupinou a na základě jakých podmínek se 
fenomén obchodování s lidmi objevuje“. V závěru je pak psáno, že hlavním cílem bylo 
„prověření různých forem obchodování s lidmi se zaměřením na děti z Latinské 
Ameriky“. Dalším cílem je nalezení odpovědi na základní výzkumné otázky na str. 15 a 
tyto jsou opět odlišné od prezentovaných cílů výše uvedených. Hypotéza se v textu 
neobjevuje vůbec. Vzhledem k rozsáhlému pojetí cílů v práci, se celkově zaměření práce 
jeví jako velmi nejednoznačné a nejasné. Čtenář nakonec musí sám vydedukovat z obsahu 
práce, čemu autorka dává ve svém zpracování přednost. 

Autorka svoji práci pojímá jako instrumentální případovou studii, přičemž se soustředí na 
čtyři případy/ čtyři země, ve kterých dochází k fenoménu obchodování s lidmi a těmto se 
důkladně věnuje. Za úvahu v tomto případě stojí zvolit např. komparativní případovou 
studii. Proč si tento model autorka nezvolila může přednést u obhajoby. 

Vedlejší kritéria: 

Autorka pracuje s rozmanitou škálou zdrojů, z hlediska práce se zdroji je patrné, že se o 
problematiku obchodování s lidmi v regionu Latinské Ameriky skutečně zajímá. 

Celkové hodnocení:  

Vzhledem k nejasnosti základního cíle celé práce, který autorka průběhem textu 
obměňuje, musím bohužel konstatovat, že je text nejasný v tom, kam autorka směřuje a co 
skutečně chce zkoumat a jaký závěr z toho vyplývá. Na druhé straně se autorce podařilo 
shrnout tematiku obchodování s lidmi v oblasti Latinské Ameriky v rámci vybraných 
případových studií. 
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