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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. Tématem práce je politika EU v oblasti ochrany životního prostředí. Téma je rozděleno 
do dvou dílčích témat – 1) implementace legislativy EU týkající se životního prostředí a 2) 
jednání EU na globální úrovni v otázkách životního prostředí. Tato témata jsou v obecné 
rovině přirozená (vyplývají z povahy problémů i dosavadního výzkumu) a logická. 
 
Slabší částí práce je konceptualizace zvolených problémů. Práce si rovněž klade poměrně 
velké množství otázek, které míří různými směry. Ve výsledku tak není úplně jasné, co 
přesně zkoumá. Patrné je to především v souvislosti s tématem č. 2. Při konceptualizaci 
působení EU na globální úrovni autorka postupně hovoří o následujících pojmech a 
otázkách - zda je EU relevantní a silný aktér, reálná role EU, prosazování zájmů vůči 
mezinárodním aktérům, reálná moc ovlivnit vyjednávání a obsahy závěrečných úmluv  
 
Práce sice formuluje hypotézy, ty se však jeví být poměrně komplikované a především 
nepodložené. Např. první hypotéza se sice zaměřuje na „moc“ EU, ale přitom ve 
skutečnosti zahrnuje a porovnává dva zásadně odlišné a tedy těžko porovnatelné typy 
moci – globální vyjednávací moc EU a kapacitu EU implementovat vlastní legislativu.  
 
Celkově – koncepty, otázky a hypotézy by především měly nějak vyplývat ze stávajícího 
výzkumu nebo ze současného poznání problémů. 
 



ii. Téma č. 2 má určitý konceptuální základ, který spočívá v pracích o aktérství EU. Téma 
č. 1 konceptuálně ukotveno příliš není (nabízely se různé teoretické perspektivy na 
implementaci legislativy EU). 
 
Autorka hovoří o použití jednopřípadové studie a komparativní případové studie. Ty ale 
nejsou v pravém smyslu slova použity – autorka nepoužívá žádné konkrétní metody patřící 
do okruhu těchto metodologií. Hypotézy práce přitom odkazují na kauzální vazby a práce 
kauzální otázky řeší (jaké faktory ovlivňují úspěšnost implementace, jaké faktory ovlivňují 
globální vyjednávací moc EU). 
 
iii. v práci chybí výraznější použití teoretické literatury ze dvou hlavních oblastí jejího 
výzkumu – tj. literatury o mezinárodním vyjednávání (např. Zartman, Odell, apod.) a 
literatury o národní implementaci mezinárodních závazků (např. Chayes – Chayes, Downs 
et al., Raustilla, Young, apod.). Velmi vhodné je naopak přímé využité primární literatury 
(legislativa a dokumenty EU). 
 
Kritický rozbor literatury by mohl být delší, jakož i vysvětlení toho, co oproti ní práce přináší 
nového 
 
iv. struktura práce je logická 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Práce nabízí kvalitní popis implementace unijní legislativy v oblasti životního prostředí a 
postojů EU k otázkám ochrany životního prostředí na globální úrovni.  
 
K slabinám práce patří nedostatečná konceptualizace a operacionalizace zvolených 
problémů – někdy není jasné, co je vlastně ústřední zkoumaný problém/koncept viz výše. 
Pomohla by také určité operacionalizace konceptů, tj. určení jejich možných hodnot a jejich 
indikátorů, co např. určuje silná a slabou moc EU a podle čeho tyto hodnoty poznáme 

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
v pořádku 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
v pořádku 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

v pořádku 
 
 



6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Jaké jsou ústřední koncepty použité v práci? 
Jaké je zdůvodnění zvolených hypotéz? 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

DP Adély Flejšarové odpovídá požadavkům kladeným na DP a doporučuji ji k obhajobě. 
Nabízí kvalitní a konkrétní popis působení EU v oblasti životního prostředí strukturovaný 
do dvou logických témat. Podrobně popisuje problematiku implementace legislativy EU 
týkající se ochrany životního prostředí a i pozice EU na globální úrovni. Je potřeba ocenit 
používání primárních zdrojů (legislativa a dokumenty EU). 
 
Ke slabinám patří 1) nedostatečné využití některých klíčových okruhů relevantní literatury 
a 2) s tím související relativní nejednotnost a nahodilost zvolených konceptů, otázek a 
hypotéz. Dále je potřeba poukázat na to, že ač práce řeší i kauzální otázky, nepoužívá 
k jejich analýze standardní postup, tj. definování určitých proměnných a jejich kauzálních 
vazeb a jejich následné testování pomocí nějaké zavedené metodologie. Všechny tyto věci 
celkově oslabují jasnost a sílu předložených závěrů. 
 
 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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