
Posudek oponenta práce na bakalářskou práci 

Denisy Bláhové Vymahatelnost dodržování 

lidských práv u nadnárodních společností 
Opravené verzi bakalářské práce Denisy Bláhové se podařilo vyhnout nejpalčivějším problémům 

původního textu. Byla odstraněna celá aplikační část, která svou obecně nízkou kvalitou a sporným 

přístupem k odkazování zdrojů táhla text ke dnu. Naopak přibyla kapitola uvádějící obecně lidská 

práva, což kvituji s povděkem. Autorce se také podařilo poměrně výrazně zpřehlednit strukturu práce 

zjednodušením systému podkapitol. 

K pozitivům práce patří, že autorka nastudovala úctyhodné spektrum často značně obtížných zdrojů 

v angličtině a poměrně přehledně je pro čtenáře shrnula. Autorka působí na půdě svého tématu 

celkem suverénně a daří se jí přesvědčit čtenáře o své odborné způsobilosti. Práce je systematická a 

přehledně strukturovaná, byť ne vždy snadno čitelná.  

Slabinou práce zůstává přílišná popisnost – autorka zprostředkovává mnoho informací ze svých 

zdrojů, ale nikde se nedostala k tomu, aby provedla skutečnou syntézu nastudované literatury. Práce 

tak místy působí jako lineárně pojaté výpisky a její přidaná hodnota mohla být vyšší. V textu se také 

vyskytuje příliš mnoho přímých citací: některé stránky působí dojmem koláže úryvků jiných autorů (s. 

9), jiné reprodukují dlouhé monolity cizího textu (např. s. 27). Uvítal bych, kdyby se autorka častěji 

uchylovala k parafrázím, nebo alespoň více vstupovala s vlastními komentáři. Opravy také přežilo 

„právo na zdraví“ na s. 17, o kterém jsme diskutovali v červnu., 

Celkově jsem toho názoru, že práce není špatná, přestože téma mohlo být vytěženo lépe. Autorka 

napravila různé chyby původního textu, i když hlavní změna spočívá pouze ve vypuštění jeho 

nejproblematičtější části, přidaná kapitola je poněkud telegrafická. Práci doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí a navrhuji hodnocení „dobře“ až „velmi dobře“ v závislosti na průběhu obhajoby. 

Otázky k obhajobě 
Na s. 11 zmiňujete „práva humanity“ v souvislosti s genovým inženýrstvím, ale čtenář se o nich 

mnoho nedozví. Můžete podrobněji vysvětlit, o co jde? 

V Praze 20. 8. 2016 

 

Petr Špecián, Ph.D.  



 

 


