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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Zvolené téma evropeizace humanitární pomoci v ČR je velmi zajímavé a 
inovativní, bohužel již ve své podstatě skýtá výzvy, se kterými se autor 
nebyl schopen zcela vyrovnat. Vzhledem k tomu, že z povahy poskytování 
humanitární pomoci plyne nutnost reagovat na aktuální výzvy a relativně 
málo konkrétních pravidel a omezení, existuje na evropské i české úrovni 
poměrně málo formálních pravidel, z nichž navíc některá se odvozují od 
širšího rámce poskytování ODA; zároveň je zde patrný silný vliv širšího 
mezinárodního společenství / jiných mezinárodních organizací, a to jak na 
EU, tak na ČR. Zkoumání evropeizace je proto v tomto případě nesmírně 
složité, jak autor nakonec sám připouští. Nenapomáhá mu v tom ani volba 
výzkumné otázky (či hypotézy?), proměnných a metod – není zcela jasné, 
zda autor skutečně zkoumá kauzalitu, zmiňuje se o hypotéze, ale jakýsi 
pokus o hypotézu uvádí pouze v původním projektu DP, uvádí a určuje 
hodnoty nezávislých a závislých proměnných, které ale nedávají příliš 
smysl (neodpovídají zcela původní hypotéze a kauzální vztah si v některých 
případech nejde ani domyslet, viz zejména teritoriální priority, s.12-13) a 
v textu s nimi pak autor dále nepracuje. Problematické je i určení, odkdy 
působily na ČR v oblasti humanitární pomoci evropské faktory – autor tak 
zkoumané období analyticky dělí na před a po začátku působení 
evropských faktorů již na základě projevů evropeizace, tj. předpokládaných 
výsledků svého zkoumání. Samotná analytická část je pak poměrně chudá, 
což je dáno výše zmíněnou povahou zvoleného tématu, nutno ale doznat, že 
autor se snažil využít všechny dostupné informace.  

Mezi hlavní klady práce tak patří zpracování a využití poměrně širokého 
množství zdrojů, jak v teoretické, tak v analytické části, chybí však kritické 
zhodnocení dostupných přístupů / definic a autor se omezuje spíš na jejich 
podrobný výčet a srovnání. Je pak ale škoda, že navzdory této detailnosti 
pak občas používá zvláštní pojmy (např. pojem humanitární intervence ve 
smyslu humanitární pomoci, s. 65).  Velmi oceňuji i autorovu otevřenost 
pokud jde o omezení a úskalí zvoleného tématu i postupu. 
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Vedlejší kritéria: 

Anglické summary chybí.  

 

Celkové hodnocení: 

Práce splňuje kritéria kladené na DP a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Výsledná známka:  

Velmi dobře 

 

Podpis: 


