
 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo nábřeží 6, 

110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

Posudek na diplomovou práci 

 

Autor/ka práce: Ivana Špačková 

Název práce: The Diffusion of the Circular Economy Awareness Across the 
World 

Obor/Rok: Mezinárodní vztahy/2021 

Autor posudku (vedoucí): Michal Parízek, Ph.D. 

Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 28 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 37 

Celkem  80 75 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    
CELKEM  100 95 

 

 

 

 

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo nábřeží 6, 

110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

Slovní hodnocení: 

 

Hlavní kritéria: 

Ivana Špačková napsala vysoce kvalitní práci na velice aktuální téma šíření myšlenky 
tzv. “cirkulární ekonomiky” (CE). Práce si klade za cíl zmapovat a vysvětlit dynamiku 
šíření konceptu CE po světě. Odvozuje pro tento účel celkem komplexní teoretický 
rámec (se dvěma větvemi), sbírá velice rozsáhlé množství originálních empirických 
dat o zmínkách o CE v médiích zemí světa, a pomocí vícenásobné regrese identifikuje 
charakteristiky zemí spojené s těmi zmínkami (tedy s rostoucím povědomím o CE 
odrážejícím zmínky o CE v masmédiích). Autorka zjišťuje, že z celé řady teoreticky 
podložených argumentů je s povědomím o CE napříč zeměmi asociováno 
systematicky pouze jejich zapojení do sítě mezinárodních organizací. Další faktory, 
jakkoliv teoreticky intuitivní, neukazují ve statistické analýze očekávané efekty. 

Vedle přímočarého teoretického rámce na práci velice oceňuji skutečně robustní 
měření výskytu konceptu CE (vyhledávání v databázi FACTIVA napříč více než 20 
jazyky). To umožňuje jednak solidní popis celkového trendu (potvrzený S-tvar šíření 
konceptu), jednak následné testování vlivu různých faktorů na šíření. 

Práce mohla být metodologicky ještě sofistikovanější, pokud by pracovala 
s dyadickou analýzou a vzdálenostmi zemí. To by se pro téma difuze 
informace/konceptu CE nabízelo. Nicméně jak autorka ukazuje deskriptivně i 
analýzou výskytu v rámci regionů, faktory vzdálenosti mezi zeměmi podle všeho 
stejně nehrají v případě CE roli, protože žádné regionální shluky nejsou v datech 
pozorované. To je i ve světle literatury na difuzi velice zajímavé. A co je rovněž velice 
zajímavé je hlavní (jediný) identifikovaný prediktor se systematickou vazbu na CE – 
tedy zmiňované členství v MO. Podobně jsou relevantní i negativní poznatky o 
absenci vazby dalších hypotetizovaných proměnných na povědomí o CE. 

 

Vedlejší kritéria: 

Práce je velice přehledně a kvalitně napsána, beze zbytku splňuje všechna 
kritéria. Jazyková a stylistická úroveň je velice vysoká.  
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Celkové hodnocení: 

Ivana Špačková napsala velice kvalitní diplomovou práci, která přináší 
originální poznatky. Práce je silná jak teoreticky, tak zejména robustní 
empirií. Nezanedbatelným přínosem práce je i to, že se úspěšně potýká 
s novým a dosud v MV jen velice málo pojednaným tématem, které zároveň 
získává i díky iniciativám současné Evropské komise zásadní politickou 
relevanci. 
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