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Formální splnění zadání práce:
Obsah bakalářská práce svým obsahem odpovídá zadání. Přibližný rozsah práce byl
dodržen, vybavení práce přílohami je dostačující.
Obsahová úroveň práce:
Práce představuje kompilaci vybraných dokumentů a informačních materiálů o
environmentálních aktivitách EU a to se zaměřením na problematiku klimatické změny.
Vzhledem k deklarovaným cílům v zadání lze konstatovat, že tyto cíle byly obsahem textu
naplněny na akceptovatelné úrovni.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Pan Mlejnek se v průběhu řešení seznámila s dostupnou literaturou, kterou v rozhodující míře
představovaly internetové zdroje. Tištěné zdroje se omezují pouze na dokumenty European
Enviroment Agency. Zdroje jsou korektně citovány. Přehled literatury v závěru práce je
dostačující a věcně správně uveden. Předpokládám velmi dobrou znalost angličtiny.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu i jeho celkové zpracování je dobrá. To platí i pro grafické přílohy,
z rozhodující části převzaté. V textu je však větší množství typografických prohřešků (str. 15
„prohozené věty“, str. 19-20 přílohy A a B jsou snad tabulky a navíc nemají jednotné písmo,
na str. nevhodně orientovaný obrázek, na více místech „x%“ bez mezery, celý text by měl
formátován „do bloku“, kapitola Závěr má odlišné řádkování, je správně „environmentální“
nebo „enviromentální“ atd.).
Soupis konkrétních připomínek a dotazů vyžadujících reakci uchazeče
-

Kde jsou klíčová slova požadovaná v zadání?

-

Jaký je příspěvek ČR v oblasti environmentálních aktivit EU ve vztahu ke klimatické
změně?

Celkové hodnocení práce:
Bakalářská práce přináší přehled o aktivitách EU ve vztahu ke klimatické změně, byť z velké
části v kontextu celosvětových aktivit WMO. Celkově bakalářská práce splňuje požadavky na
tento typ prací.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Před obhajobou navrhuji hodnocení bakalářské práce známkou velmi dobře.
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