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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce je hodnocení Kanady a státu (správně však je Kanada složena z provincií, nikoliv z jednotlivých 
států, toto členění je dáno historickými důvody) Alberta v oblasti ochrany životního prostředí. Autor se snaží 
posoudit, jak Kanada i provincie Alberta dodržují v praxi přijaté dokumenty OSN, principy trvale udržitelného 
rozvoje a ochrany životního prostředí. Práce je členěna na úvod, závěr a čtyři hlavní kapitoly, dělené dále do 
relevantních podkapitol. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Věcné zpracování celé práce je na velmi vysoké odborné, teoretické i metodologické úrovni. Práce využívá 
vhodné prameny i přílohy, práce sama je sepsána v anglickém jazyce. Poměrně nezvykle student nečísluje 
kapitoly, ale jejich pořadí je označeno velkými písmeny A, B, C, D. Tak jak je obvyklé ve struktuře prací a studií 
v části anglicky píšícího světa. Struktura celé práce zdaleka není ideální, či logická. Např. kapitola B. 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CANADA  pojednává prakticky jen o situaci v provincii Alberta. 
Následující hlavní kapitola C) OIL SANDS DEVELOPMENT IN ALBERTA je opět zaměřena na situaci 
v Albertě, navíc zde student zcela nelogicky mění formální podobu číslování kapitol (viz obsah). Doposud 
následovala za písmenem označujícím pořadí kapitoly vždy tečka, teď je to závorka. Každá z hlavních 
podkapitol A. B. C) D) je dále členěna na kapitoly označené opět abecedně A-C, tyto se dále dělí do podkapitol 
označených římskými číslicemi i-iii. 
 
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální stránce chybí v práci např. seznam zkratek, který by mohl být přiložen vzhledem ke skutečnosti, že 
jsou v ní některé použity, např. SD (Sustainable Development) atd. Úroveň písemného odborného projevu 
v anglickém jazyce je velmi vysoká, totéž lze říci i o poznámkovém aparátu a bibliografickém záznamu použité 
literatury. V oddíle Bibliografický záznam je chybně uveden název této diplomové práce, chybí zde anglické in. 
Zdařilost anglického textu ostře kontrastuje s jazykovou úrovní česky psaných částí práce, jako jsou Resumé 
(zde autor píše např. o karbohydrátech a ignoruje stávající platné české odborné názvosloví chemických 
sloučenin) a zejména Abstrakt (zde autor píše o vlivu na „životní prostředí Alberta a tak i celé Kanady…“ a o 
vlivu „… těžby ropných písků na na vodní zdroje…“ Pod vlivem použité literatury anglosaské provenience 
částečně utrpěla správná sémantika). 
   
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Celkový dojem z práce je výborný, jazykové provedení anglicky psaných částí patří k silným stránkám práce, 
zvládnuta je i terminologie a metodologie ochrany životního prostředí, naplněny jsou rovněž cíle práce. Slabinou 
jsou česky psané části, zejména ne vždy kvalitní překlad do češtiny, a poněkud nelogická struktura, ze které není 
na první pohled patrný vztah závazků Kanady a Alberty k podpoře trvale udržitelného rozvoje, ani hierarchie 
těchto vztahů.  
 
 
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Vysvětlete, proč v kapitole nazvané B. SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CANADA píšete vlastně jen o 
situaci v provincii Alberta? Jaký je vztah mezi závazky Kanady a provincie Alberta k ochraně životního 
prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji? Jaká je hierarchie těchto závazků? 
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
Diplomovou práci doporučují připustit k obhajobě. Navrhuji hodnocení na pomezí stupně výborně a velmi 
dobře, při zdárném zodpovězení otázek kladených obhajobou pak doporučuji celkové hodnocení stupněm 
výborně. 
  
 
Datum:         Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


