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Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do
jednotlivých polí.
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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. téma velmi frekventované v obecné rovině, z teoretického hlediska již méně, proto je tato
diplomová práce jednou z těch, která může dané téma posunout dále; hypotézy jsou velmi
realistické, sedm výzkumných otázek přímo z hypotéz vychází; původnost - tato OP je
opravdu postavena kriticky, ne agitačně ...
ii. analýza EU jako aktéra environmentální politiky dle Vogler- Bretherton: presence-
oppportunity-capability; analytický postup EU jako aktér, EU vůči svým členským státům -
vícepřípadová studie
iii. bez připomínek
iv. bez připomínek

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);

II bez připomínek



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

bez připomínek

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

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

[I bez připomínek

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

1) Nejenže cíle EU v environmentální oblasti jsou příliš ambiciózní, ale také příliš široké-
existuje v EU názor, že "méně je více", tzn. koncentrovat se pouze na některé výrazné cíle
a pokusit se je prosazovat ve světě?? Nebo ne? A oficiální komunitární přístup?
2) Není tedy EU spíše ,,8-oh~r"než .Ieader" světového vývoje enviromentalismu?

"(lÍ-{..rheí><

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na OP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající OP]);

předkládaná práce odpovídá zcela jistě požadavkům na závěrečné práce FSV UK, proto ji
ráda doporučuji k obhajobě

8. navrhovaná klasifikace.
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