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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 36 

Celkem  80 70 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 

    

CELKEM  100 91 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka si formulovala čtyři výzkumné otázky: 1) jak se vyvíjí diskurz 
představitelů OSN o lidských právech ve Venezuele, přičemž Šulcová 
sledovala i to, jaká slova volil Vysoký komisař (komisařka) pro lidská práva 
pro charakteristiku situace v zemi; 2) jak OSN ve svém diskurzu konstruuje 
porušování lidských práv ve Venezuele, přičemž analyzovala a komparovala 
postoje Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové a 
bývalého Vysokého komisaře Zeid Ra’ada Al Husseina; 3) s tím souvisí i další 
výzkumná otázka, tedy jakým tématům je v diskurzu dána důležitost a 4) zda 
je zanedbávána důležitost jiných témat. Dle mého názoru jsou otázky zvolené 
dobře, stejně tak i jejich zpracování. 

Vedlejší kritéria: 

Styl i formální kritéria jsou na velmi dobré úrovni, stejně tak bych autorku 
pochválil za heuristiku. 

Celkové hodnocení: 

Diplomantka si zvolila jako téma své práce Venezuelu a lidská práva v 
diskurzu OSN. Z práce je patrné, že zlomový moment nastal po nástupu nové 
Vysoké komisařky pro lidská práva a bývalé socialistické prezidentky Chile 
Michelle Bacheletové, což jasně diplomantka dokládá z počtu prohlášení, 
které tento úřad vydal. Stejně tak si Šulcová všímá, že bývalý Vysoký komisař 
komentoval lidskoprávní situaci mnohem obecněji, respektive ji často 
nesměřoval pouze na Venezuelu. Kromě změny v úřadu VK sehrál ale i vývoj 
v samotné Venezuele. Mám pouze jednu kritickou poznámku. Text práce 
trochu narušují pasáže prohlášení VK v anglickém jazyce, propříště bych 
autorce radil více využívat poznámek pod čarou. Přesto si myslím, že se jedná 
o kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka: A 

 

Podpis: 

  


