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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autorka ve své praci analyzuje chovani Polska pri vyjednavani o politice EU tykajici se klimatickych
zmen. Konkretneji se bakalarska prace venuje ramovani polske pozice a vymezeni klicovych temat,
okolo kterych se polska pozice formovala.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Cíl práce je zajímavy. Autorka jasne vymezuje teroreticky zaklad sve prace a metodologii vyuzitou ke
zodpovezeni vyzkumne otazky. Je vhodne take ocenit, ze autorka napr. jasne odlisuje definici
ramovani, kterou pouziva ve sve praci, od konceptu ramovani v jinych oborech (s.8).
Vyber Polska jako zkoumane zeme se jevi jako velmi vhodny. Zkoumane casove obdobi je rovnez
v poradku. Zajimavejsi by byla pochopitelne silnejsi komparace mezi vladami a parlamentem
ovladanymi PiS a Obcanskou platformou, ale zde je autorka vazana casovym ramcem jednani na
unijni urovni. Vymezeni termat polske diskuze je pak nutne castecne arbitralni, ale dosti presvedcive a
dobre demonstrovano uvadenymi priklady a citacemi.
Seznam využité literatury je dukladny. Autorka navic pracuje s rozsahlym korpusem primarnich
pramenu.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Prace je psana slovensky. Bez namitek.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Zajímavé téma, dukladne zakotvene a zpracovane, neprilis prekvapive zavery.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:

Je postup vyuzuzity autorkou pro zkoumani ramovani pozice v oblasti klimatickych zmen pouzitelny i
obecneji? Jake jsou jeho pripadna omezeni?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm A.
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