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Charakter práce
Předložená práce představuje soubor dříve publikovaných článků s komentářem. Ač jde o
publikaci sestavenou z článků, je třeba konstatovat, že jde o homogenní tématiku.
Jednotícím práce prvkem je i metoda – využití výběrového experimentu.
Přínos autorky
Autorka je spoluautorem všech osmi předkládaných článků. Ve dvou případech je prvním
autorem díla. Přínos autorky v uvedených publikacích není z textu předložené práce
dostatečně zřejmý a bude třeba jej uvést při obhajobě. Pokud má být práce veřejně
přístupná, potom by takovýto paragraf, současně s přesnějším uvedením (lepším grafickým
vyznačením) přebíraných částí textů, měl být i součástí práce. Vím, že následující
poznámka směřuje spíše k oborové radě, ale transparentnější pro kvalifikační práce
takovéhoto charakteru (=využití dříve publikovaných prací) je požadovat úvod a závěr
v přiměřeném rozsahu (např. 20-30 a 5-10 stran) a přiložit k práci celá znění článků/jiných
publikací.

Logická stavba práce
Uspořádání práce je logické. Na základě „literature review“ formuluje vlastní cíle a uvádí
je do souvislosti s již publikovanými pracemi.
Hloubka provedené analýzy
Analýzy provedené v jednotlivých kapitolách jsou dostatečně hluboké a odpovídají
zadaným cílům.
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Originální prvky
Originálním prvkem je využití hybridního výběrového modelu v dané oblasti výzkumu.

Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
Dosažené výsledky jsou interpretovány korektně.
Stylistická úroveň práce, pravopis, formální náležitosti
Stylistická úroveň, formální náležitosti včetně pravopisu jsou velmi dobré. Mj. je to dáno i
využitím dříve publikovaných textů.
Práce s literaturou
Autorka prokázala schopnost pracovat s velkým objemem relevantní literatury, zejména
cizojazyčné. Pracuje s ní jak v úvodu v „literature review“, tak v diskusi dílčích poznatků
a závěrečné diskusi.

Náměty na témata/otázky do diskuse při obhajobě:
a) Protože autorka dlouhodobě spolupracuje s ekonomy, zajímavá může být diskuse
různých chápání pojmů „preference“ v ekonomii (včetně jejích škol) a v sociologii.
b) Preference obyvatel ČR pokud jde o (politiky) snižování emisí skleníkových plynů
vs. jejich preference, pokud jde o adaptační procesy ke klimatické změně.
Celkově lze konstatovat, předložená doktorská disertační práce splňuje nároky po stránce
odborné. V případě uspokojivého vyjasnění konkrétních příspěvků autorky
v předkládaných dílech ji doporučuji k obhajobě.
V Praze dne 9. června 2019

Prof. Petr Šauer
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