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bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 40 

Celkem  80 80 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 4 

Celkem  20 19 
    

CELKEM  100 99 

 

 

 

 

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo nábřeží 6, 

110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka si dala za cíl zjistit, zda Evropská unie klade ve své rozvojové politice 
na ekonomická, sociální a kulturní práva stejný důraz jako na práva občanská 
a politická. Specificky se zaměřuje na to, zda jsou tyto práva Evropskou unií 
v rámci její rozvojové politiky chápána jako kategorie lidských práv, která je 
provázána s naplňováním politických a občanských práv v souladu 
s přístupem Amartyu Sena, nebo spíš podle Aryeha Neiera jako rozvojové cíle, 
které, které přímo s lidskými právy spjaty nejsou. 

Jako metodu autorka zvolila diskurzivní analýzu, konkrétně diskurzivně-
historickou analýzu podle R. Wodak. Velmi vyzdvihuji jak kvalitní zdůvodnění 
výběru a vysvětlení metody, tak její použití v práci, navzdory tomu, že tu 
autorka používá nadmíru české literatury. Jako vedoucí práce bych také ráda 
ocenila velký pokrok, který autorka při psaní a revizích práce v tomto směru 
dosáhla. Důslednou analýzou pak ukazuje, že Evropská unie ve své rozvojové 
politice prostřednictví deklarací a mezinárodních smluv prosazuje přístup 
založený na lidských právech, která jsou chápána jako nedělitelná. Autorka 
ale zároveň zjišťuje, že tato deklaratorní rovina není v praxi ideálně 
naplňována, naopak rozvojová politika jednotlivých členských zemí EU je 
ovlivněna pragmatickými politickými a bezpečnostními zájmy. 

 

 

Vedlejší kritéria: 

Rozdělení zdrojů na primární a sekundární by bylo vítané. 
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Celkové hodnocení: 

Práci hodnotím jako nadprůměrnou. Zkoumání rozvojové spolupráce, tématu 
trpícího nedostatkem kvalitních a dostupných dat, prostřednictvím 
kvalitativních metod v klasifikačních pracích často sklouzává do pouhé 
deskripce. To rozhodně není tento případ, práce je kvalitní studií s jasnou a 
důsledně aplikovanou metodologií a posouvá naše poznání reality rozvojové 
spolupráce EU. Zároveň autorka komentuje i limity práce a podněty pro 
budoucí výzkum. Navrhuji ji proto hodnotit jako výbornou. 

 

Výsledná známka:  
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