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Kritéria Definice Max. 

bodů 
Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 39 

Celkem  80 79 
Vedlejší kritéria    
 Zdroje 10 9 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 19 
    
CELKEM  100 98 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Študentka si pre svoj výskum zvolila zaujímavú a v českom kontexte málo skúmanú tému 
vzťahu rozvojovej politiky Európskej únie a presadzovania tzv. ESC práv. Vo svojej 
analýze sa snaží odpovedať na otázku, do akej miery zodpovedá rozvojová politika EÚ 
dvom teoretickým prístupom Sena a Neiera. Ďalej sa v rámci druhej výskumnej otázky 
venuje dôležitosti ESC práv voči právam občianskym a politickým a to najmä v kontexte 
všeobecnej konceptualizácie ľudských práv. Z tohto pohľadu možno konštatovať, že práca 
je ako z teoretického, tak i konceptuálneho hľadiska kvalitne spracovaná. Výskumné 
otázky sú jasné a empirický výskum im v maximálnej miere zodpovedá.  

Z metodologického hľadiska hodnotím prácu ako nadmieru kvalitnú a to najmä z dôvodu 
správneho využitia metodologického diskurzívne-historického prístupu R. Wodak. Svoju 
diskurzívnu analýzu popisuje autorka podrobne, pričom z hľadiska zamerania sa 
implicitne orientuje viac na tzv. intertextualitu ako na lingvistickú analýzu. V rámci práce 
sa tiež autorka podrobne venuje samotnej definícii ESC práv a ich rozličnému chápaniu 
ako cieľov na jednej strane a neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv na strane druhej.  

Empirická časť práce je pravdepodobne najsilnejšou časťou výskumu. Autorka navzdory 
veľkému počtu prezentovaných dokumentov venovaným rozvoju ESC práv adekvátnym 
spôsobom odôvodňuje výber jednotlivých dokumentov. Empirická časť práce je tiež 
veľmi dobrým príkladom ako intertextualita poskytuje validný argument v prospech 
výskumu autorky. Vo svojej práci ďalej podrobným spôsobom analyzuje rozvojové 
politiky EU od ich samotných počiatkov a tiež postupné predefinovanie významu ESC 
práv v rámci kritérií rozdeľovania pomoci. Zo záverov výskumu vyplýva, že práva ESC 
v rozvojovej politike EU síce figurujú ako neoddeliteľná súčasť ľudských práv, v praxi ich 
implementácia ale vyzerá odlišne a možno ich definovať skôr ako ciele.  

Na záver by som podotkol, že na kvalite práce sa odzrkadľuje i fakt, že autorka v závere 
empirickej časti venuje pozornosť aj limitom svojho výskumu a vytvára tak priestor 
ďalšiemu výskumu v budúcnosti.  
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Vedlejší kritéria: 

Z hľadiska vedľajších kritérií zodpovedá práca kritériám diplomových prác stanoveným 
univerzitou. Jediným menším nedostatkom je absencia niektorých významných 
anglických textov k rozpracovaniu metodológie. Autorka mohla české diela venované 
metodológii tiež doplniť prácami medzinárodne uznávaných autorov ako Meyer, Reisigl a 
ďalší.  

Celkové hodnocení: 

Z hľadiska celkového hodnotenia prácu hodnotím ako nadmieru kvalitnú. Dokonca som 
presvedčený, že po doplnení metodológie o lingvistické prístupy diskurzívnej analýzy a 
prípadnému zameraniu na niekoľko prípadov z praxe by mohla mať autorka v rukách 
solídny základ pre dizertačný projekt. Kontrola URKUND neodhalila žiadne nezrovnalosti 
v práci.   

Výsledná známka:  
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