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

 

Za hlavní cíl své práce autorka stanovuje identifikaci a představení hlavních aktérů v boji proti 

obchodu s lidmi ve dvou členských státech EU (Česká republika, Belgie). Dále pak T.Haniaková 

sleduje a srovnává, jak zodpovědné instituce těchto států pracují v rámci národních strategií s 

relevantními směrnicemi EU a dalšími dokumenty. Konečně v závěru formuluje i kritické postřehy a 

doporučení orientovaná do budoucnosti. 

 

 

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

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

 

Autorka se ve své analýze opírá o solidní obeznámenost s potřebnými koncepty užívanými 

v relevantní literatuře, pramenná základna (materiály klíčových českých, belgických a evropských 

institucí a dva polostrukturované rozhovory) působí adekvátně pro studii tohoto rozsahu. Přestože jde 

reálně o komparaci, autorka tuto metodologickou dimenzi explicitně nerozvádí.  

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální stránce studie v podstatě splňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci. 

V úvodní kapitole ovšem autorka z mé perspektivy poněkud nešťastně a zmateně kombinuje kritiku 

pramenů, analýzu literatury (state of the art), výzkumný design a definici hlavních os problematiky 

v jediné tematicky členěné partii. 

T. Haniaková navíc píše většinou dosti komplikovaným jazykem, často staví složitá a obtížně 

srozumitelná souvětí – odtud mnoho chyb v interpunkci (jen velmi namátkově str. 2, 6, 11, 12, 20, 

22). Některé větné konstrukce jsou opravdu bizarní, výběrově viz s. 12 („Navrhuje tedy pozměnit 

diskurz vnímání tohoto fenoménu.“), str. 41 („Ve svém orchestru to mají vždy země předsedající 

Radě EU společně s Komisí.“), str. 53 („Poslední zmíněná forma je jednoznačně tou nejméně 

častější.“) nebo str. 58 včetně překlepu („Česká republika s implementací podle slov zastupiců 

Ministerstva vnitra … rovněž neměla větší problémy směrnici implementovat.“). 

Nejasné pro mě zůstává i autorčino používání kurzivy a tučného písma pro zvýraznění některých pasáží 

či jednotlivých pojmů. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Přestože autorka zhusta používá (nejasně vymezený) koncept „diskurzu“ a odkazuje k foucaultovské 

teoretické základně (jinakost-otherness), v posledku jde o poctivou a podrobnou přehledovou studii 

detailně vyjmenovávající a částečně komparující stavební kameny veřejných infrastruktur pro boj 

s obchodníky s lidmi v Belgii a České republice (a ovšem přidávající evropskou dimenzi). To je silná 



stránka práce stejně jako její základní limit: v podobně koncipovaných přehledových studiích není 

(ani nemůže) být dosti prostoru pro originálnější úvahy a interpretace. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

K čemu reálně autorka použila ve svém výzkumu Foucaultovu teorii jinakosti (zmíněnou v úvodu a 

závěru práce)? Čím/jak tento teoretický rámec orientuje její náhled na problematiku boje 

s obchodováním s lidmi v českém a belgickém případě? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit stupněm C. 

 

Datum: 26.1.2020        Podpis: Matějka 

 

 
 

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. 

 

 

 


