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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Téma diplomové práce je relevantní a důležité pro 
pochopení role a možností mezinárodních institucí v oblasti ochrany 
lidských práv. Autorka si vybrala případ Venezuely, jejíž vnitropolitický 
vývoj v posledních desetiletích vyvolává oprávněné obavy v tomto směru. 
V úvodní části práce si stanovila čtyři otázky reflektující konstrukci 
lidskoprávního diskurzu v OSN, s důrazem na zvýrazňovaná/potlačovaná 
témata a na dynamiku tohoto diskurzu.  
Text práce je rozvržen do dvou hlavních částí, které autorka označuje jako 
teoretickou a praktickou, což naznačuje jistou neujasněnost propojení obou 
částí práce. Teoretický rámec sociálního konstruktivismu je vztažen 
k projevům čelních představitelů OSN, vysoké komisařky pro lidská práva a 
generálního tajemníka organizace. Analýza projevů sleduje osnovu 
diskurzívní analýzy podle Geea (Gee 2010), nicméně bez snahy o přímé 
propojení na kladené výzkumné otázky. Analytická část textu je proto 
převážně deskriptivní (což ostatně přiznává i sama autorka), s velkým 
zastoupením přímých citací z analyzovaných projevů, což podstatným 
způsobem snižuje rozsah vlastního textu autorky i hloubku analýzy. Závěry 
analýzy jsou zajímavé z hlediska zaznamenaných rozdílů mezi dvěma 
vysokými komisaři, kteří se vystřídali ve funkci, nicméně komparace je 
s ohledem na řadu rozdílů ve sledovaném období pouze povrchní. 
 
Vedlejší kritéria: 
Práce je založena na dostatečném množství primárních zdrojů, zastoupení 
relevantní odborné literatury je spíše nízké. Stylistická a jazyková úroveň 
textu vcelku dobrá. 
 
Celkové hodnocení: 
Kvalitně zpracovaná diplomová práce s omezenými výzkumnými cíli. 
 
Výsledná známka: C 

 

Podpis:  


	Posudek na diplomovou práci
	Slovní hodnocení:
	Hlavní kritéria: Téma diplomové práce je relevantní a důležité pro pochopení role a možností mezinárodních institucí v oblasti ochrany lidských práv. Autorka si vybrala případ Venezuely, jejíž vnitropolitický vývoj v posledních desetiletích vyvolává o...
	Text práce je rozvržen do dvou hlavních částí, které autorka označuje jako teoretickou a praktickou, což naznačuje jistou neujasněnost propojení obou částí práce. Teoretický rámec sociálního konstruktivismu je vztažen k projevům čelních představitelů ...
	Vedlejší kritéria:


