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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Autorka se ve své diplomové práci zabývá originálním tématem, které 
doposud nebylo touto formou zpracováno (a to ani v mezinárodním 
kontextu). Poměrně jasně formuluje výzkumný problém a přistupuje k jeho 
řešení relativně systematicky a konzistentně. Teoreticko-metodologický 
rámec práce vychází z konstruktivistické literatury zabývající se dynamikou 
norem a proměnou jejich síly a významu v čase, specificky pak z prací Wayne 
Sandholtze. V tomto směru je nutné ocenit snahu o částečnou inovaci 
původního Sandholtzova konceptuálního rámce, především pak zdůraznění 
významu diskursivního rámování v cyklu normativní změny. Ačkoliv by si 
výzkum zasloužil provedení ještě minimálně jednoho dalšího kola rozhovorů, 
předložená zjištění práce jsou i v aktuální podobě zajímavá a v rámci oboru 
unikátní. 

Vedlejší kritéria: 

Autorka textu byla schopna zpracovat poměrně obsáhlé množství relevantní 
sekundární literatury i primárních zdrojů. Po formální stránce není textu co 
vytknout.  

Celkové hodnocení: 

Z pohledu výzkumníka, který se daným tématem sám aktivně zabývá, mohu 
zcela jasně potvrdit, že práce přináší originální příspěvek do aktuální debaty 
v rámci oboru a zasloužila by si (po úpravách) publikaci v odborném časopise. 
Provádění hloubkových výzkumných rozhovorů, rozesílání dotazníků 
relevantním aktérům a snahy o teoretickou inovaci nejsou na úrovni našich 
magisterských studentů běžné, a i přes menší dílčí výhrady se tak jedná o 
práci, která svým zpracováním vysoce převyšuje běžné standardy. Autorka 
právem získala na dané téma finanční podporu Grantové agentury UK a ze 
svého magisterského studia si odnáší cennou zkušenost se skutečným 
akademickým výzkumem. 

Výsledná známka: A 
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