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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 není příliš frekventované na oboru mezinárodní vztahy, spíše v právnické 
rovině, proto jsem jej přivítala; diplomantka formulovala hypotézu logicky, 
výzkumná otázka je ale určitou kopií hypotézy, což vede k užšímu zaměření 
případové studie;  

ii. jako teoretický rámec zvolila diplomantka logicky institucionální ekonomii, jestliže 
vychází z premisy, že jednou z nejdůležitějších institucí jsou vlastnická práva, 
včetně duševních práv a jde tedy o téma DP; teoretická část je poměrně podrobně 
vypracována, aniž by ale vždy byly představované teorie konkretizovány ad hoc, 
tzn. IPRs či otázka duševního vlastnictví obecně; metodologicky je ochrana IPRs 
zpracována jako případová studie v rámci NAFTA se zvolenými proměnnými – 
IPRs jako nezávislá (zřejmě implementace IPRs v NAFTA), ekonomický rozvoj 
členských zemí jako závislá a kontrolní proměnnou vlastně komparace s vývojem 
obchodu v nečlenských zemích 

iii. seznam zdrojů vypadá velmi početně, i když se často jedná o sekundární literaturu, 
nicméně téma NAFTA a IPRs nepatří mezi častá výzkumná témata; výtěžnost 
zdrojů dobrá 

iv. tematická provázanost textu je odpovídající, možná je teoretická část mírně 
předimenzovaná (i když je třeba ocenit snahu autorky projít celou institucionální 
ekonomii, což je velmi rozsáhlé téma), jen nejsou zkoumané teorie vždy vztaženy 



ke konkrétnímu zaměření diplomky, což trochu snižuje jejich výtěžnost – viz bod. ii 
 

 
 

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 podstatě (ad bod ii. a iv.) bez připomínek; konformita s projektem vysoká 

 
 

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

 
bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

nemohu příliš posoudit slovenštinu, ale text pro mne nebyl příliš čtivý kvůli dlouhým 
souvětím, ovšem finální verze oproti pracovní je podstatně přehlednější! 

 
 

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

bez připomínek 
 
 

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

námitky viz výše; oceňuji pečlivé zpracování a odpovědný přístup ke studiu IE, chválím 
autorčin vlastní graf znázorňující diference mezi americkým institucionalismem a NIE (s. 9) 

 
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]); 
 

doporučuji 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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