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Josef Patočka si pro téma své diplomové práce zvolil zkoumání vztahu českých 

odborů ke klimatické změně. Téma je to vysoce aktuální a z hlediska sociálních věd i málo 

probádané. Hned na úvodu svého posudku musím zdůraznit, že z mého pohledu jde o 

diplomovou práci mimořádnou a jednu z nejlepších, které jsem měl možnost vést a nemám 

k ní žádné zásadnější výhrady. To samé mohu konstatovat i o vedení práce a průběhu 

spolupráce s autorem. Josef Patočka chodil pravidelně konzultovat, reagoval na podněty a 

během konzultací a z produkovaných textů jsem se i sám dozvěděl nové věci, takže i pro mne 

bylo vedení práce obohacující. 

Pokud jde o obsah samotné práce. Ta je psaná velice kultivovaným jazykem a logicky 

strukturovaná. V první kapitole autor zasazuje práci do kontextu, popisuje výzkumný 

problém, klade výzkumné otázky a popisuje metodu, kterou zvolil. Tou je kvalitativní 

výzkumná strategie postavená zejména na analýze materiálů ČMKOS, jakožto největších 

odborů, a na polostrukturovaných rozhovorech.  Těch autor provedl osm. Informátory volil 

záměrně, jeho postup jeho srozumitelný a obhajitelný. Autor si je zároveň vědom limitů 

svého výzkumu, kdy vzhledem k časovému omezení, není téma zcela saturované, vzhledem 

k osmi provedeným rozhovorům, přesto se domnívám, že to jak výsledky svého výzkumu 

autor prezentuje (právě i včetně limitů), je přesvědčivé, k čemuž přispívá i to, jak autor 

popsal svoji situovanost jako výzkumníka a svoji reflektovanou předpojatost.  

V následujících třech teoretičtějších kapitolách autor rozebírá rozporuplnou roli 

odborů ve vztahu k životnímu prostředí, spravedlivou transformaci, vztah odborů k 

demokratizaci energetiky či typologii strategií odborových svazů. Tato část má logickou 



strukturu, autor používá teorie, autory, koncepty, které jsou relevantní, jak vzhledem 

k tématu, tak i vzhledem k tomu, jak je pak v empirické části používá jako analytický nástroj a 

k interpretacím. Autor vychází z velkého množství zahraniční literatury, v průběhu celé své 

práce prokazuje, že ji má zcela zjevně dobře načtenou a dokáže ji používat i kriticky. 

To se dobře ukazuje v empirické části, kde Josef Patočka přivádí svoji rozpracovanou 

teoretickou část do zajímavého dialogu se svým empirickým materiálem. Přičemž autor 

přináší celou řadu zajímavých zjištění. Nabourává poněkud naivní představy některých 

aktivistů, kteří v odborech vidí své „přirozené“ spojence a  ukazuje rozporuplnou roli odborů, 

zejména těch českých, kteří se vzhledem ke své historii, ale i své struktuře liší od těch 

evropských ve vztahu ke klimatické politice. Nebo obdobně zajímavě empiricky ukazuje jak 

české odbory nezapadají do Schnaibergovy teorie „růstové koalice“, kde by měly odbory 

představovat vedle kapitálu a státu tu nejslabšího a potenciálně nejmíň ochotnou část této 

koalice. Autor ukazuje jak to v českém případě neplatí, a přesvědčivě dokládá nakolik politika 

odborových svazů není (a nikdy nebyla) jednorozměrná, protože odbory nejednají na základě 

své objektivní pozice, ale utvářejí rozmanité strategie, které odpovídají tomu, jak své politice 

rozumí.  

Práce Josefa Patočky je zajímavá a podnětná jak v teoretické, tak i v empirické části. 

V té teoretické autor přináší do českého akademického prostředí nové autory a debaty 

(Brand a Wissen, Barca, Felli, Malm a typologie strategií odborů). V té empirické pak na 

základě těchto teorií vnáší zajímavý vhled do rozporuplnosti a vícerozměrnosti českých 

odborů a právě na základě autorových intepretací i porozumění této rozporuplnosti. 

Práci Josefa Patočky splňuje všechna kritéria diplomové práce a doporučuji ji 

k obhajobě a s hodnocením výborně. 
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