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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); 
 

Práce zkoumá vliv nestátních nadnárodních aktérů na národní úrovni na příkladu Americké 
obchodní komory v České republice. Jde o relevantní téma, protože problematice v českém 
akademickém prostředí nebyla zatím věnována velká pozornost, ačkoli právě nestátní 
nadnárodní aktéři hrají důležitou roli v českém politické debatě. Práci tak lze chápat jako 
první sondu do problematiky, která spíše nabízí první empirická data než teoreticky 
významné závěry. Práce je vhodným způsobem teoreticky ukotvena. Metoda je přiměřená 
cílům práce. Členění textu je logické, argument úplný. 
Zdrojová základna je dostatečně široká. Prameny odpovídají cílům práce a autorka s nimi 
přiměřeným způsobem pracuje. 

 
 

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); 
 

V pořádku. Práce je originálním přínosem do české akademické debaty o vytváření a 
prosazování konkrétní politiky, vhodným způsobem zasazená do obecné debatě o 
nestátních aktérech v mezinárodních vztazích, respektive ve veřejné správě. 

 



 
 

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

Po formální stránce je práce v pořádku. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Práce je psaná čtivou formou, bez gramatických chyb. 
 
 

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; 
 

Během obhajoby by autorka mohla odpovědět na následující otázku: 
 
Do jaké míry má v českém prostředí AmCham výsadní pozici vzhledem ke svým dobrým 
vztahům s americkým velvyslanectvím? Je možné očekávat, že jiní nadnárodní aktéři 
budou mít podobný vliv a budou používat podobné metody? 

 
 

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]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Jedná se o jasně definovaný 
výzkum o zajímavém tématu, který v současné české literatuře není dostatečně 
zpracován. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Výborně. 
 
 
datum       podpis 
 
14. června 2012 
 

 
 
 
 


