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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Posuzovaná diplomová práce mapuje formování lidskoprávní agendy v obchodních dohodách mezi EU a 
Kolumbií a Peru. Činí tak zejména studiem pronikání lidskoprávní agendy do debat na půdě EP při realizaci 
parlamentní schvalovací procedury u obchodních smluv v rámci Společné obchodní politiky EU. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Autorka si vybrala náročné a nebanální téma. Anaýza diskurzu je pro zkoumání zvoleného problému vhodná, je 
po teoretické, metodologické i empircké stránce dobře zvládnuta, byť autorka nedochází k obzvlášť 
překvapivým závěrům. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Bez výraznějších námitek. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Kvalitní práce. Oceňuji zejména, že je založena na originálním výzkumu využívajícím analýzu vnitřních 
dokumentů Evropského parlamentu.      

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Jak se na formulování lidskoprávního diskurzu ve vztahu k oběma latinskoamerickým zemím podílelo 

Španělsko, resp. španělští poslanci EP? Existovalo zde nějaké souznění s lidskoprávní agendou (nebo její
absencí) a jejím výkladem v bilaterálních vztazích mezi Španělskem a oběma zeměmi Jižní Ameriky? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Doporučuji. Navrhuji hodnotit známkou výborně. 

Datum: 16.6.2014 Podpis: Ivo ŠLOSARČÍK

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


