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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 
 
Tuto diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Oceňuji především to, že se 
autorka pustila do výzkumu zcela originálního tématu – implementace SDGs v ČR. 
Na rozdíl od řady jiných témat diplomových prací, ke kterým již existuje rozsáhlá 
literatura, se diplomatka neváhala pustit do výzkumu, které takto zpracováno 
logicky není. 
 
Silnou stránkou práce je dále teoretický rámec. Obě zvolené teorie jsou velké teorie 
mezinárodních institucí, takže jejich aplikace na zvolený případ není možná zcela 
přímočaře. Přesto jsou relevantní a autorce se je podařilo přenést. Práci to tak 
ukotvilo. 
 
Asi nejvíce bych chtěl ocenit vlastní empirický výzkum založený na nemalém počtu 
rozhovorů.  
 
Omezením práce je to, že implementace SDGs je dosti široké téma. Autorka spoléhá 
na dokumenty a rozhovory, aniž by se věnovala praktickým aktivitám. To je tedy 
určité omezení. Nicméně vzhledem k šíři tématu a neexistenci literatury 
pochopitelné. 
 
Ideálně by se také dalo pracovat s větším množstvím literatury věnující se 
implementaci SDGs globálně a něco z ní přenést do této případové studie. 
 
Domnívám se, že se v práci celkově podařilo dobře popsat alespoň rámcově, jak 
implementace  SDGs v ČR probíhá. 
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Vedlejší kritéria: 
 
Bez připomínek. 
 
Celkové hodnocení: 
 
Kvalitně zpracovaná diplomová práce s přínosem v podobě vlastního empirického 
výzkumu. Dostatečné teoretické zakotvení. Slabiny spočívají v (nutném) omezení 
zdrojů na dokumenty a rozhovory a v omezenější práci s globální literaturou. 
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