
 

  
 

Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042 

http://ips.fsv.cuni.cz 

Posudek na diplomovou práci 

 

Autor/ka práce: Petr Pöschl  

Název práce: Europeizace humanitární pomoci poskytované do 
zahraničí z perspektivy České republiky 

Obor/Rok: MV/2016 

Autor posudku (vedoucí): PhDr.Irah Kučerová, PhD. 

Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 

formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Česká humanitární pomoc, její analýza nebývá běžným tématem odborných prací, často 
bývá spojována se širší platformou rozvojové pomoci. O to je zaměření předložené 
práce zajímavé a neotřelé.  Kromě toho často převládá pocit, že ČR má svou tradici 
ještě z minulého režimu, proto europeizace české politiky tohoto zaměření je do jisté 
míry v akademické literatuře „pole neorané“. Tolik k výběru tématu a jeho akceptace.  

Ohledně teoretického rámce – diplomant se zaměřil na výseč konceptů europeizace a 
také správně vysvětluje redukci zkoumání tak, aby šlo o relevantní přístup k tématu 
práce. Nicméně vkrádá se myšlenka, zda opravdu jde pouze o princip top-down, zda 
nelze vystopovat případy efektu bottom-up v české humanitární pomoci. Odpovědí 
může být, že předložená DP se zabývá pouze oficiálními, státními institucemi. 
Zaměření na soukromé organizace by bylo jistě obohacující – třeba pro příští výzkum. 

Metodologicky nepřináší DP nic nového a obávám se, že ani výsledky nejsou oslnivé. 

Vedlejší kritéria: 

Analytická část DP je příliš stručná. 

Celkové hodnocení: 

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce na KMV FSV UK, proto ji 
doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka:  

velmi dobře 

Podpis: 


