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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Eva Hanzlíková 
s názvem: Efektivita humanitární pomoci České republiky do zahraničí, komparace metod,
zkušeností a přístupů
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení
struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10
bodů)* 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

37 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Stručně objasněte politické, bezpečnostní a humanitární důvody, které vedou stát k zapojení do
mezinárodní humanitární činnosti.

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Zvolené téma diplomové práce je na pozadí současného vývoje v bezpečnostním prostředí vysoce aktuální,
a to jak z hlediska vnitřních politik ČR, tak i zahraniční politiky státu. Je potřebné rovněž poznamenat, že se
oblast humanitárních činností opírá o rozsáhlý teoretický základ a praxi na úrovni státu, mezinárodních,
nevládních a soukromých dobrovolných organizací. Tato skutečnost vyžaduje od zpracovatele vynaložit
značné úsilí k získání základní orientace v systému a prostudovat rozsahlé množství zdrojů jak z prostředí
ČR, tak zahraničních. Předložená práce představuje jeden z možných způsobů jak k řešení tématu
přistoupit.

Obsah diplomové práce a její zaměření je vhodně vymezeno, cíle a hypotézy jsou jednoduše a věcně
definovány, obsah práce se v žádné části neodchyluje od zadání. Zpracování diplomové práce je pojato
komplexně a závěry jsou podloženy souborem statistických ukazatelů a odkazy na zákony ČR, mezinárodní
normy a teoretické zdroje. Z uvedeného vyplývá, že zpracování diplomové práce významným způsobem
obohatilo znalosti diplomanta v oblasti, která byla předmětem diplomové práce.

Práce má logickou a přehlednou strukturu. Statistické ukazatele jsou zpracovány v tabulkách a zachycují
celkový trend v dané oblasti z různých pohledů. Tento přístup posiluje věrohodnost dílčích i celkových
závěrů a tím i naplnění cílů práce. Diplomant se nikde v práci neodchyluje od zadání a vymezení práce a je
patrné, že v průběhu jejího zpracování trvale sledoval vztah mezi cílem, hypotézami a závěry. Práce je v
tomto ohledu velmi zdařilá. Analýzu SWOT lze uvést jako jeden z řady příkladů kvalitních momentů
diplomové práce. Formulace použité v diplomové práci jsou přesné, stejně jako použitý pojmový aparát, a je
zpracována bez formálních chyb.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

   
     

       

Jméno a příjmení: Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
Organizace:
Kontaktní adresa:


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


