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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. Nelíbí se mi formulace, že cílem práce je dokázat roli IPRs na ekonomický růst NAFTA. 
Nemělo by být cílem ten vliv posoudit, spíše než dokázat? To už autorka předem znala 
odpověď? Také mi nedává smysl „definice“ nezávislé proměnné. V jakém smyslu jsou 
IPRs nezávislou proměnnou (s. 2)? 
ii. V pořádku – teoreticko-metodologické ukotvení i zvolená metoda odpovídají cílům 
práce. Dokonce bych zde vypíchl, že práce je skutečně velice logicky vystavěná, tj. 
domnívám se, že všechny kroky, které autorka činí, mají své opodstatnění. Jiná věc je, že 
je činí ne úplně šťastným způsobem (viz níže). 
iii. Zde mám trochu problém, viz níže. 
iv. Struktura textu je víceméně přiměřená, ovšem první část je podle mě zcela zbytečně 
nabobtnalá – jedná se víceméně o přepisy „vlastními slovy“ existujících textů, navíc 
především učebnic (opět viz níže). 

 
 

 
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); 
 

Přehled teoretického rámce má asi 35 stran, ale ve výsledku celý stojí na dokola 



opakovaných citacích několika málo zdrojů, především učebnice Liška et al (2011), Voigt 
(2008) a Mlčoch (1996). Snad kromě Rutherforda (2001) zde autorka fakticky nečerpá 
z původní teoretické literatury (i tam, kde přímo píše o obsahu děl, odkazuje především na 
učebnice). Je správné, že autorka nepředstírá, že čerpá z původních děl tam, kde fakticky 
přepisuje (s patřičnými odkazy) učebnicové texty. Ale k čemu v té práci těch asi 35 stran 
je? Pokud autorka nemá konkrétní teoretický záměr, pro který potřebuje 35 stran teorie, 
proč je tam má? K čemu například dlouhá pojednání o tom, jak různí autoři klasifikují 
instituce? Přepisovat existující učebnice vlastními slovy nemá smysl a práci to činí 
s prominutím nezáživnou. 
V části empirické, kde autorka posuzuje vliv ochrany IPRs na rozvoj ekonomik NAFTA, 
vychází dominantně z jednoho článku (Parks, 2007), který je navíc spíše pracovním 
textem. Ke svým poměrně jednoznačným závěrům tak autorka dochází na základě velice 
slabé empirické evidence. Autorka téměř nepracuje s vlastními daty (ať už kvalitativní nebo 
kvantitativní povahy). S přebranými daty pracuje bohužel spíše povrchně: víceméně jen 
vlastními slovy přepisuje kapitolu 17. smlouvy NAFTA a představuje grafy růstu počtu 
patentů, které ale samy o sobě nic moc neříkají. 
Pokud se autorka zabývá vlivem ochrany IPRs v rámci NAFTA na ekonomiky států, 
překvapuje mě, že nijak nečerpá z literatury o efektu mezinárodních institucí. Pokud by tak 
činila, možná by jí problém identifikace kauzálního vlivu nezávislé proměnné na závislou 
byl jasnější. Své vlastní závěry by  pak mohla vidět o něco kritičtěji. 
Celkově tedy: na teoretické úrovni je práce logicky vystavěná, v empirické části je však 
dost slabá. Práce čerpá z dosti omezeného okruhu literatury. Oceňuji volbu zajímavého a 
nesnadného tématu z IPE (ovšem politický element je hodně potlačen). 
 

 
 

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

Nevidím formální problém, ale vidím problém estetický. U práce o více než 90 stranách 
možná stojí za to, dát textu nějaké zřetelné grafické členění. Čtenář například ocení, když 
jsou různé úrovně kapitol označovány různě velkými/výraznými nadpisy. Zdánlivá 
maličkost, ale celkem jasně indikuje, kolik energie autorka vložila do konečných úprav 
textu (což je v tomto případě plně v souladu i s mým komentářem k dalšímu bodu). 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Nevidím zásadní problém, ale četbu textu místo dost výrazně ztěžuje fakt, že autorka má 
tendenci vytvářet dosti dlouhá souvětí s komplikovanou strukturou. Zcela běžná jsou 
souvětí přes 4 řádky, často (podle mě) s ne úplně logickými vazbami vět. U diplomové 
práce není komplikovanost sama o sobě velkým problémem, ale stojí za to na něj autorku 
touto formou upozornit. Přílišná komplikovanost vyjadřování textu nepřidává na odbornosti, 
spíš naopak. Neovládám slovenskou gramatiku, ale mám dojem, že občas ta souvětí také 
úplně nedrží interpunkční pravidla (ale vycházím z analogie z pravopisem českým, 
odlišnosti slovenského pravopisu neznám). Obecně – text se měl více editovat, mohl být o 
hodně čitelnější. 

 
 

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; 
 

K obhajobě: 
1) K posouzení hodnocení práce navrhuji zabývat se otázkou použitých dat - z mého čtení 
se jedná v empirické části v podstatě jen o přepis textu kapitoly 17 smlouvy NAFTA a 
několik statistik, které bez dalšího zpracování vlastně nic moc neříkají. 

 
 

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 na DP, doporučuji ji k obhajobě. V zásadě je text poměrně 
kvalitní a ukazuje na kompetentnost autorky. Za tři hlavní slabiny považuji: 1) omezenou 
práci s literaturou; 2) slabou práci s empirickými daty; 3) nedopracovanost textu po 
stylistické stránce – autorka se měla pokusit své poznatky lépe „prodat“ a nikoliv čtenáři 
práci ztěžovat. Bod 3 je oproti bodům 1 a 2 spíše méně významný.  

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Vzhledem k celkovému hodnocení v bodě 7 navrhuji klasifikovat jako velmi dobře. 
 
 
datum       podpis 
 
27.8.2013 
 

 

 
 
 


