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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zkoumá míru zapojení institucí a cílů evropské klimatické politiky do procesu 

sjednávání evropských dohod o volném obchodu se třetími zeměmi. Za využití konceptu 

climate policy integration a na srovnání dohod EU s Kanadou a Japonskem porovnává změnu 

integrace klimatické politiky do politiky obchodní po sjednání pařížské dohody z roku 2015. 

Cíl je jasně definován a dobře navázaný na akademickou debatu i praktické problémy tvorby 

evropské politiky. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh 

apod.): 

Podle mého názoru se jedná o velmi dobře vymezenou a ukotvenou práci, která přímo staví na 

existujícím akademickém výzkumu a přesvědčivě k němu tvůrčím způsobem přispívá. 

Originální výzkum staví na široké zdrojové základně, přičemž vhodným způsobem kombinuje 

sekundární zdroje (při vytváření výzkumného rámce a při interpretaci některých skutečností) a 

prameny (při samotné analýze). Zejména počet zpracovaných evropských dokumentů všech 

zapojených institucí je impozantní. 

Metodologicky je práce velmi dobře ukotvená. Výběr případových studií je jasně a 

přesvědčivě zdůvodněn a slouží svému účelu. Výzkumný rámec a zvolené faktory jsou jasně 

identifikované, byť by neuškodila trošku širší diskuse o možných alternativách a výhodách či 

nevýhodách pohledu na právě tato data. Zvolený kvalitativní přístup je samozřejmě 

napadnutelný pro nutnou interpretační rovinu, ale autor je v tomto ohledu velmi transparentní, 

limity rozeznává a jasně odděluje výčet fakt od vlastních interpretací. 

Práce je logicky strukturovaná způsobem, který čtenáře provádí argumentem od začátku do 

konce. Všechny části jsou zahrnuty účelně (v některých částech představujících evropské 

instituce by možná bylo možné být stručnější) a pomáhají autorovi vystavět přesvědčivou 

argumentační linku. 

Ačkoli práce plní svůj vytýčený cíl, čtenáři možná po pročtení chybí jeden krok navíc 

k (alespoň) pokusu vysvětlit situaci. Ačkoli se v některých dílčích otázkách autor snaží 

naznačit možné příčiny současného stavu, v závěru se k těmto otázkám nijak nevrací. Proč je 

klimatická politika i po ratifikaci pařížské dohody do obchodní politiky stále v podstatě 

neintegrovaná? Jsou příčiny spíše politické nebo institucionální? Hraje roli postavení a 

charakter partnera, tj. Kanady a Japonska, a podoba vzájemného obchodu? 



 2 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a 

odkazů na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce v pořádku. Zaujme možná nestandardní rozlišení zdrojů, kde se 

dokumenty OSN objevují v sekci „Internetové zdroje“ společně s řadou sekundárních zdrojů, 

zatímco evropské dokumenty mají vlastní sekci. Práce je psaná velmi přehledným a čtivým 

způsobem. Překlepů a gramatických problémů je minimum.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci, která na základě dobře postaveného výzkumného 

modelu přesvědčivě odpovídá na dobře definovanou výzkumnou otázku. Ve zkrácené verzi se 

domnívám, že by mohla být i publikovatelná v odborném časopise, protože nabízí nebanální a 

pro akademickou komunitu zajímavé závěry. 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost 

reflektovat připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce s vedoucím práce byla bezproblémová, byť by autorovi slušel lepší time 

management. Vzhledem k hektickému dopisování těsně před termínem považuji kvalitu práce 

za o to působivější. 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Navrhuji, aby autor odpověděl na otázky uvedené výše v závěru sekce 2. 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm A. 

 

 

Datum: 13. srpna 2020    Podpis: 


