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

Práce zkoumá roli Evropského parlamentu při schvalování dohody o volném obchodu s Kolumbií a Peru. Ptá se, 

jakou roli hrálo během projednávání dohody v Parlamentu téma ochrany lidských práv v těchto partnerských 

zemích, a dochází k závěru, že Parlament lze skutečně označit za ochránce lidských práv ve vnějších obchodní 

politice EU. Cíl je jasně formulován a je relevantní pro současný výzkum vytváření evropských politik. 

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

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

Z metodologického hlediska je práce dobře zvládnutá. Analýza diskurzu je vhodným nástrojem pro studium 

debat v Evropském parlamentu a role, jakou během nich hrají lidská práva. Navíc autorka věnuje pozornost i 

faktickým výsledkům těchto debat, tj. substantivním rozhodnutím výborů a pléna EP, takže nezkoumá jen 

diskurs bez kontaktu s realitou, ale diskurs v realitě ukotvený. Práce vychází zejména z primárních zdrojů, což je 

pro téma nezbytné a pro daný výzkum vhodné. Struktura práce je logická. Jde o originální výzkum, který dobře 

ukazuje vybraný aspekt rozhodování ve vnějších politikách Evropské unie. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce v pořádku. Prospěla by jí ovšem pečlivější korektura, zaměřená zejm. na velká a 

malá písmena.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce je zajímavou sondou do práce Evropského parlamentu. Jde o původní výzkum, který čerpá z relevantních 

materiálů a nabízí zajímavé a původní výsledky. Slabou stránkou je nedostatečná korektura, která ruší při čtení.  

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce probíhala bez problémů. Připomínky byly reflektovány a během psaní došlo k významnému 

pozitivnímu posunu od původního záměru, zejm. při upřesňování výzkumné otázky a použité metody výzkumu. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1. Lze předpokládat, že se postoj Evropského parlamentu k lidským právům obecně a k lidským právům 

v obchodních dohodách zvláště po letošních volbách promění? 

2. Považujete důraz EU na lidská práva při sjednávání obchodních dohod za faktor, který EU ekonomicky 

znevýhodňuje proti jejím globálním konkurentům? 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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