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

 

Hlavním tématem předložené diplomové práce je zahraniční rozvojové spolupráce 

Lucemburska v letech 2000-2009 a jejího místa v rámci lucemburské zahraniční politiky. 

Cílem práce je odpovědět na otázku, proč je v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce 

v mezinárodním srovnání Lucembursko  tak aktivním hráčem, a to dokonce nad rámec 

povinných mezinárodních závazků. Autorka zasazuje téma do debaty vztahující se k roli 

malého státu v mezinárodních vztazích a konceptu statusu, k jehož posílení přispívá 

Lucembursko právě svým zahraničně rozvojovým závazkem i jeho materializací. 

 

 

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

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

 

Předložená práce je z metodologického hlediska případovou studií a je postavena zejména na 

analýze primárních zdrojů. Teoretický základ tvoří již zmíněný koncept statusu (respektive 

mezinárodního statusu) v kontextu zlepšení pozice malých států v mezinárodních vztazích. 

Práce je strukturována přehledně. Autorka nejprve zasazuje svůj výzkum do teoretického 

rámce, uvádí základní kontextuální prvky lucemburské zahraniční rozvojové spolupráce, aby 

následně přistoupila k analýze vnějšího (OECD) a vnitřního (lucemburského) hodnocení 

agendy. 

 

 

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

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

  

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.  

 

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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod. 

 

Celkově mohu říci, že práce je přehledná a  kvalitní. Oceňuji zejména propojení akademické  

debaty vztahující se k malému státu s literaturou vztahující se ke statusu v mezinárodním 

prostředí. Lucemburská zahraniční rozvojová spolupráce zde zdařile ilustruje příklad 

nakládání se statusem.  

Za slabinu práce považuji jistou nedotaženost kontextuálních prvků analýzy (např. téma 
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zahraniční rozvojové spolupráce a předsednictví v Radě EU je zde otevřeno, ale 

nedovysvětlena zůstává jeho vazby na status Lucemburska). Chybí mi zde také podrobnější 

rozbor konceptu statusu ve vztahu k Lucembursku (jak je zde vnímán relevantními aktéry) i 

na obecné úrovni zůstává spousta otevřených otázek (vnější a vnitřní chápání této kategorie, 

jeho další dělení, apod.). 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila právě na zmíněný koncept statusu a na 

limity nakládání s touto kategorií ve výzkumu ( v rovině kvalitativní i kvantitativní). Jedná se 

o měřitelnou položku? Jaké jsou jeho hlavní součásti v prostředí zahraniční politiky? 

Dále doporučuji, aby autorka vysvětlila, které další oblasti lucemburské zahraniční politiky 

přispívají k posilování statusu Lucemburska v mezinárodním prostředí. 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Doporučuji ji tedy k obhajobě a 

navrhuji hodnocení A. 

 

 

Datum: 4.9.2020      Podpis: 

 

 

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. 


