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bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 63 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Práce se zabývá zapojením nevládních organizací do politického procesu 
probíhajícího v rámci Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC). 
Autorka se přitom soustředí na komparaci aktivit ziskových a neziskových 
organizací. Práce má analytický, byť převážně deskriptivní charakter – 
formuluje několik hypotéz o podobě aktivit obou typů organizací, které 
následně posuzuje. Hypotézy se týkají koherentního charakteru skupin a 
jejich transparentnosti. 

V úvodních částech autorka nabízí přehled několika teoretických rámců, 
které se v nedávné době využívaly pro analýzu zapojení nevládních skupin 
do globálního vládnutí. Tento přehled poskytuje potřebné zarámování 
tématu, byť samotné teorie jsou v následné analýze využity spíše omezeně 
a nepřímo. Metodologicky se práce opírá o rozhovory, které autorka 
provedla s představiteli relevantních organizací. 

V samotné práci se podařilo propojit stanovené hypotézy s informacemi 
získanými v rozhovorech. Práce tak přináší konkrétní poznatky o tom, jak 
nevládní organizace působí na platformě UNFCCC. Za určité omezení 
považuji to, že jako zásadní zdroj informací fungují v analýze pouze 
rozhovory. Je to dáno charakterem tématu – těžko k němu získat 
konkrétnější informace jinak, než z rozhovorů. Pokud však rozsáhlejší práce 
vychází jen z rozhovorů, je to určitý limit, kterému se dalo vyhnout úpravou 
volby tématu.    

 Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek.  
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Celkové hodnocení: 

Práce přináší vlastní poznatky o zapojení nevládních organizací do 
politického procesu probíhajícího v rámci UNFCCC. Předkládá konkrétní 
srovnání působení ziskových a neziskových organizací. K získání informací 
využívá rozhovorů, které uskutečnila autorka práce. To, že srovnání vychází 
pouze z omezeného počtu rozhovorů, je ale i určitým limitem provedené 
analýzy. Kvalita práce mohla být zvýšena lepším propojením zvolených 
otázek s teoretickým rámcem.  

Výsledná známka:  

výborně 

Podpis: 
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