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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce bylo analyzovat kanadské zájmy a způsob jejich prosazování v arktickém 

prostoru s využitík politicko-geografických nástrojů. Tento cíl byl naplněn.  

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, 

vhodnost příloh) 

Práce je uvozena reflektivní teoretickou kapitolou, která je věnována politické geografii jako 

akademické i aplikované disciplině a vybraným aspektům spojeným s  výzkumem teritorií 

politicko-geograficky podobných Arktidě (moře a oceány, charakter a postavení tzv. 

domorodého obyvatelstva). Následuje aplikovaná analytická kapitole, v níž se studentka 

soustředí na kanadskou arktickou „policy“ a dále pak konfrontaci této „policy“ s politikami 

jiných aktérů v oblasti. Ta je prezentována na vybraných teritoriálních sporech, ale rovněž 

s výhledem do budoucna v otázce očekávaného odtávání arktického ledu a otevírání tzv. 

Severozápadní cesty. Práce je strukturálně vyvážená a doplněná užitečnými přílohami.  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická 

úprava) 

Jazykový projev studentky je kultivovaný, citace a odkazy jsou řádně vyznačeny, využitá 

zdrojová základna dostatečně bohatá. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Práci posuzuji coby „náhradní vedoucí“, tj. fakticky v situaci druhého oponenta, Tato 

nesnadná pozice je velmi zjednodušena kvalitou práce. Studentka provedla adekvátní 

nastínění výzkumných otázek, velmi uspokojivě naložila s heuristikou, její text je čtivý, 

věcně správný, dostatečně analytický. Jedinou drobnou výtku mám ke druhé kapitole; v  její 

první části se autorka snad až příliš spolehla na dva česky psané učebnicové texty o  
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politické geografii, snad mohly být dop,něny i z cizojazyčnch zdrojů. Je to nicméně poznámka 

zcela okrajová. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

Dánsko-kanadský spor je mj. sporem mezi členem EU a třetím subjektem. Mohla by 

studentka osvětlit, zda EU, resp. její instituce ve sporech hrají jakoukoli aktivní roli? Pokud 

nehrají, je to způsobena statutem Grónska vůči EU, nebo jinými příčinami?  

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Výborně 
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