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1) Věcný přínos práce a její přidané hodnota;

Práce pomáhá zaplnit bílé místo na mapě poznání českého občanského aktivismu v oblasti 

lidských práv a zároveň testuje možnosti uplatnění teorie struktury politických příležitostí 

v podmínkách postkomunistické společnosti. Autorka provedla vlastní empirické šetření a 

získala unikátní soubor dat, který dokázala kognitivně zhodnotit jeho zařazením do 

interpretačního rámce, který je standardně používaný v oblasti výzkumu sociálních hnutí. 

Takto získané výsledky jsou skutečným obohacení poznání působení advokačních 

občanských organizací v ČR a doporučují autorce tyto poznatky shrnout a publikovat je 

odborném časopisu.

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;

Hlavním cílem práce je zjistit, jak příležitosti českého předsednictví Radě EU využila 

organizace Amnesty International (AI ČR) k prosazování svých zájmů. Jednotlivé (čtyři) 

subcíle jsou stanoveny velmi precizně a jsou formulovány v jazyku teorie struktury 

politických příležitostí, o níž se práce opírá. Autorka na pozadí velmi dobře propracovaných

teoretických východisek formulovala výzkumné otázky a hypotézy svého výzkumu, které se 

následně svým vlastním výzkumem snažila potvrdit či vyvrátit. Odpovědi autorky na 

položené otázky považuji za relevantní.

3) Strukturace práce;

Jednotlivé části práce jsou logicky a metodologicky dobře propojené. Struktura práce má 

standardní podobu - cíle a metody, teoretická východiska, popis problému a výsledky analýzy



- a celkově vytváří přehledný obraz zkoumané problematiky.

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;

Autorka charakterizuje české předsednictví EU jako politickou příležitost pro angažování se 

občanských organizací a postupně analyzuje jednotlivé dimenze (tématická zaměření) 

aktivismu AI v době českého předsednictví EU. Pro svoji analýzu si zvolila vhodný 

operacionalizační aparát (kvantitativní i kvalitativní indikátory).

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů;

Kvalitu propracování teoretických východisek v podobě teorie struktury politických 

příležitostí považuji za velmi dobrou.

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod;

Autorka použila ve svém výzkumu kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody v celkovém 

rámci případové studie AI. Tento postup považuji vzhledem k formulovanému výzkumnému 

problému za vhodný a nakonec i korektně provedený.

7) Využití literatury a dat;

Autorka využila širokou škálu relevantní domácí i zahraniční literatury. Její zpracování a 

prezentaci lze pro DP hodnotit jako více než dostačující.

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.).

Ze stylistického hlediska lze práci hodnotit spíše jako velmi dobrou. V práci jsem 

nezaznamenal častější překlepy ani nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „výborně“.
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