
Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042

http://ips.fsv.cuni.cz

Posudek	na	diplomovou	práci

Autor/ka	práce: Romana	Březovská

Název	práce: Limits	to	Global	Tax	Cooperation:	Unsuccessful	Negotiations	
in	the	United	Nations

Obor/Rok: Mezinárodní	vztahy,	2016/2017

Autor	posudku (vedoucí/oponent): Jan	Karlas

Kritéria Definice Max.	
bodů

Získané	
body

Hlavní	kritéria
Výzkumná	otázka,	
formulace	problému

10 7

Teoretický	konceptuální	
rámec

30 22

Metodologie,	analýza	
argumentace

40 32

Celkem 80 61
Vedlejší	
kritéria

Zdroje 10 10

Styl 5 5
Formální	kritéria 5 5

Celkem 20 20

CELKEM 100 81



Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042

http://ips.fsv.cuni.cz

Slovní	hodnocení:

Hlavní	kritéria:

K silným	stránkám	této	práce	patří:

1)	 výběr	 tématu	 – zaměření	 na	 nedávná	 a	 důležitá jednání	 na	 platformě	
OSN	o	posílení	příslušného	institucionálního	tělesa	a	jeho	posun	z expertní	
na	mezivládní	úroveň	a	posílení	jeho	pravomocí

2)	vysvětlující,	nedeskriptivní	uchopení	práce,	snaha	o	práci s teoretickými	
přístupy

3)	snaha	o	systematickou,	metodologickou	práci

4)	samozřejmě	velkou	výhodou	a	přidanou	hodnotnou	jsou	originální	data	
získaná	provedením	rozhovorů.	

K	 práci mám dvě připomínky.	 Za	 prvé,	 práce se	 zaměřuje	 jen	 na	 analýzu	
jednání	 států,	 které	 byly	 proti	 institucionální	 reformě.	 Vysvětlení	 jejich	
jednání	 by	 mohlo	 být	 přesvědčivější,	 pokud	 by	 do	 analýzy	 byly	 nějak	
systematicky zahrnuty	 i	 státy	 podporující	 reformu.	 Tímto	 způsobem	 by	
totiž	bylo	možné	ověřit,	zda	faktory	identifikované	jako příčiny	jednání	pro	
nesouhlasící	 státy	 byly	 specifické	 jen	 pro	 ně,	 a	 neplatily současně	 pro	
souhlasící	státy,	a	tím	přesvědčivě	vysvětlují jednání	první	skupiny.	

Za	 druhé,	 zvolené	 teoretické	 přístupy	mohly být	 lépe vytěženy pro	 volbu	
proměnných,	 které	 by	 mohly	 hlubším	 způsobem	 vysvětlit jednání států.	
Práce	 se	 snaží	 vysvětlit	 jejich	 jednání	 na	 základě	 jejich	 preferencí.	 Tyto	
preference	 ale	 vyplývají	 z nějakých	 hlubších	 okolností. Např.	 specifickým	
tvrzením	 realismu	 není,	 že	 státy	 usilují	 o	 suverenitu,	 to	 tvrdí	 i	 většina	
ostatních	 teorií,	 včetně	 liberalismu	 nebo	 konstruktivismu (už	 proto,	 že	
suverenita	 je	 klíčovou	 normou	 současného	 mezinárodního	 systému	 a	
obecně	 každému	 státu	 na	 jeho	 suverenitě	 z podstaty	 záleží).	 Specifickým	
tvrzením	realismus	např.	je,	že	důraz	na	suverenitu	mezi	státy	kolísá	např.	
v závislosti	na	jejich	mocenské	pozici.	Tímto	způsobem	by	bylo	možné	najít	
pro	 jednání	 států	 OECD	 hlubší	 vysvětlení	 než	 jen	 jejich	 artikulované	
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preference.	 Podobně	 by	 i	 další	 dvě	 teorie	 mohly	 posloužit	 k identifikaci	
podstatnějších	vysvětlení.

Vedlejší	kritéria:

Celkové	hodnocení:

Velmi	 oceňuji	 volbu	 originálního,	 aktuálního	 a	 dosud	 nedostatečně	
analyzovaného	 tématu.	 Současně	 oceňuji	 snahu	 pracovat	 s teoriemi	 a	 použít	
metodologii.	Z práce	je	patrné	velké	zaujetí	autorky	pro	téma	a	její	dobré	znalosti	
věcné	 problematiky	 daňových	 systémů	 v globálním	 měřítku.	 Je	 potřeba	
vyzdvihnout	úsilí	vynaložené	při provádění	rozhovorů.

Za	 slabší	 stránku považuji	 formulaci	 výzkumné	 otázky/zaměření	 a	
vymezení	možných	vysvětlujících	faktorů.	

Výsledná známka:	

výborně

Podpis:
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