Posudok oponenta na bakalársku prácu Václava Klepša:

Lidská práva na Kubě jako téma české zahraniční politiky

Postavenie Českej republiky (ČR) vo vzťahoch voči Kube je v skutku jednou
z najdóležitejších tém a zároveň priorit českej zahraničnej politiky. Fenomén dodržiavania
1’udských práv a zameriavanie sa na vyrovnáváme nerovností medzi jednotlivými regiónmi světa
sa v súčasnom globálnom svete považuje za principiálnu problematiku zahrňujúcu všetky regióny
světa. V tomto kontexte sa preto javí snaha kolegu Klepša o analýzu českej zahraničnej politiky
voči Kube ako velmi aktuálna. Aj to je dóvod, prečo předložená práca spina základná
požiadavku, a to tematicky vhodné definovaný predmet štúdia. Téma teda výsostné zaujímavá,
celkové spracovanie problematiky študentom Václavom Klepšom ešte o to príjemnejšie - velmi
prehladné, logicky a analyticky zhrnuté a vyhodnotené!
Čo sa samotnej štruktúry předloženého textu týká, autorovým východiskom sú všeobecné
teoretické přístupy ponímania ludských práv, ktorým sa prehladne venuje v prvých troch
kapitolách bakalárskej práce. Teoretické východiská z týchto kapitol slúžia autorovi ako odrazový
mostík k vlastnému rozboru súčasných pomerov na Kube. Druhá časť práce načrtává závazky
Kuby v oblasti ludských práv na medzinárodnom poli a z toho vyplývajúce konkrétné aktivity
ČR na vládnej i nevládnej úrovni a smerovanie, ktorému sa autor venuje v celej linii práce - a to
otázke ako sa ČR zasadzuje o zlepšenie situácie na Kube —analýza tak zrealizovaných, ako aj
zadal nedostatočných momentov tohoto úsilia. Právě v tejto časti sa velmi výrazné prejavuje
autorova schopnost’ využívat’ teoretické východiská k vlastnej analýze konkrétného fenoménu.
Do diskusie počas obhajoby navrhujem tieto možné otázky:
Porovnanie úsilia ČR s úsilím EU v otázke dodržiavania (nedodržiavania) ludských
práv na Kube
načrtnutie možného vývoja vzťahov ČR a Kuba v budúcnosti
Z formálneho hladiska práca takisto splňuje požiadavky na práce tohoto typu na IPS
kladené. Přínosným doplnkom vlastného textu sú přílohy v podobě základných textov k tematike
zaradené na koniec práce.
Vzhladom k uvedeným faktom usudzujem, že předložený text spíňa, ba dokonca
převyšuje všetky požiadavky na bakalársku prácu a doporučujem ju, po úspešnej obhajobě,
hodnotit’ stupňom výborné.
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