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Diplomová práce plně koresponduje s jejím obsahem. Autorka se nejprve velmi podrobně věnuje 

teoretickému konceptu struktury politických příležitostí a dále rozebírá téma lidských práv a to v několika 

polohách. Další část se zabývá představením zkoumaného subjektu, tj. Amnesty International a její českou 

pobočkou. Poté již přechází k samotné analýze sledovaného tématu, kterou končí zodpovězením hypotéz. 

V závěrečné kapitole předkládá ve zhuštěné podobě svá nejdůležitější zjištění.   

Práce je logicky strukturovaná a přehledná, autorka se neodchyluje od vymezené problematiky, ale přesto 

v potřebném rozsahu zahrnuje i širší souvislosti a vlivy. Obecně je z práce patrný velký zájem autorky o 

danou oblast a zejména její detailní obeznámenost s Amnesty International. V závěru by mohlo dřívější 

profesní propojení autorky s touto organizací navozovat otázky na objektivitu autorky jako výzkumníka, a 

zejména, komu je práce vlastně určena (je to nezávislá výzkumná práce, z níž lze dovozovat obecněji 

uplatnitelné závěry.  Nebo je to analýza činnosti dané organizace, kterou si tato organizace vyžádala.).         

Svůj hluboký zájem o problematiku autorka prokázala provedenou analýzou. Z ní je zároveň patrná i 

obrovská dávka energie a času, kterou její přípravě autorka věnovala. Na druhou stranu v některých pasážích 

je autorka až příliš detailní a čtenář se v množství textu může ztrácet. V závěrečné kapitole se autorka snaží 

shrnout příčiny, díky kterým nebyla sledovaná organizace příliš úspěšná ve svých aktivizačních aktivitách. 

Zdá se, že jen malý význam přitom klade faktu, že lidská práva možná nejsou tématem, o které by se česká 

veřejnost obecně zajímala a proto i snaha o její aktivizaci v daném tématu nebylo tak úspěšné.    

Přes drobné formální nedostatky je práce obsahově zajímavá a kvalitně zpracovaná. Navrhuji k diskusi při 

obhajobě doplňující otázku: Zamyslete se nad zájmem české veřejnosti o téma lidských práv jako 

takové a pokuste se z toho zájmu odvodit případné dopady na aktivity sledované organizace v době 

předsednictví ČR Radě EU?

Na základě výše uvedeného doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“
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