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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce nabízí kritickou reflexi TTIP v environmentálním sektoru. Práce 
vyniká teoretickou i empirickou poctivostí stejně tak jako nadstandardní kvalitou 
zpracování. Z teoretického pohledu staví na velmi originálně a vhodně poskládaných 
neomarxistických konceptech, přičemž lze zvláště ocenit využití Jessopových 
myšlenek, které běžně nejen v českém kontextu nerezonují. Empirická část velmi 
důsledně ilustruje teoretické předpoklady teoreticky výborně vedenou diskuzi. 

Vzhledem ke svému teoretickému základu má práce poměrně zjevné normativní 
pozadí. V této souvislosti lze velmi ocenit, že původní teoretická normativní pozice je 
velmi kvalitně empiricky doložena. Celý text tak vyznívá silně analyticky a nikoli 
manifestačně, což představuje relativně častý problém kriticky laděných 
neomarxistických studií. (Inherentně přiznaná) normativita zde hraje konstitutivní 
roli v duchu kvalitní neomarxistické tradice. 

Vedlejší kritéria: 

Z formálních hledisek je práce zcela bez problémů. Vyzdvihnout je třeba dnes 
neobvyklou stylistickou vytříbenost i téměř absolutní úroveň 
propracovanosti textu. Zdrojovou základnu lze hodnotit jako nadstandardní 
v teoretickém i empirickém kontextu.  

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o vysoce kvalitní a skvěle napsanou práci. David 
prokázal velkou schopnost samostatné práce i schopnost citlivě reflektovat 
mé drobné připomínky. Výsledkem je substantivně i formálně vynikající 
práce.  

Výsledná známka: A 
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