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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Cíl práce se významně proměnil, neboť se hlavní otázka práce stočila k názorům k dané politice. 

Tyto názory budou shromážděny, přečteny a posléze podrobeny obsahové analýze. Její výsledky 

budou interpretovány a použity k potvrzení či vyvrácení hlavního stanoviska práce, tedy, zda 

můžeme tvrdit, že Republikáni budou danou politiku kritizovat z důvodů expanzivní byrokracie a 

potenciálu nových regulací, a Demokraté budou danou politiku podporovat, protože vychází 

z ideologie jejich strany. Analýza poslouží jako prostředek k vyvrácení či potvrzení stanoviska.    

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Časové vymezení bylo zkonkretizováno. Práce se bude věnovat současné Ocean Policy, která byla 

novelizována v roce 2012, tedy v prezidentském období Baracka Obamy. Pozornost bude 

věnována tomuto novelizovanému dokumentu a reakcím na tento dokument od různorodých aktérů 

(nevládní organizace, environmentální skupiny a jednotlivci). 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

V první části práce bude představen současný stav oceánu a jeho ekonomický potenciál pro 

Spojené státy. Nadále budou představeny současné jevy, které ohrožují oceán a jeho budoucí 

vývoj, např. acidifikace, overfishing nebo rostoucí znečištění oceánu. Je důležité zakomponovat 

tyto jevy a jejich stručné vysvětlení do obsahu práce, neboť politika byla vytvořena takovým 

směrem, aby na tyto jevy reagovala. V neposlední řadě budou představeny dokumenty, na kterých 

je Národní politika oceánu postavena, a budou popsány její hlavní body. Politiku je třeba popsat 

pro pochopení následných názorů na jednotlivé elementy politiky.  

V druhé části práce budou představeny jednotlivé názory, které budou rozděleny do dvou kategorií 

– pozitivní a kritické názory. Tyto názory budou posléze podrobeny analýze a jejich výsledky 

budou interpretovány. Analýza poslouží jako prostředek k potvrzení či vyvrácení stanoviska 

stanoveného v úvodu práce, tedy, zda lze předpokládat, že politika bude kritizována Republikány 

z důvodu expanze byrokracie a potencionálních nových regulací a podporována Demokraty, neboť 

vychází ze stranické ideologie. Na závěr práce budou interpretovány výsledky analýzy v porovnání 

se stanoviskem práce a probrán potencionální vývoj do budoucna.  

 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Práce budou analýzou různorodých názorů na danou politiku a vztahovou analýzou jednotlivých 

názorů a daných aktérů (organizace, skupiny, jednotlivci). 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 
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Nová literatura pomohla k prohloubení znalosti tématu.  

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

 Práce byla časově zkonkretizována 

 Téma bylo stočeno k názorům k dané politice 

 Byly nalezeny nové zdroje 

 Hlubší pochopení dané problematiky 
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