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

 

Práce analyzuje integraci klimatické politiky do obchodních dohod EU s Kanadou (CETA) a Japonskem 

(EPA) vyuţívajíce koncept climate policy integration (CPI). Práce si klade za cíl zodpovědět na výzkumnou 

otázku: Jak je EU úspěšná v integraci klimatické politiky do obchodní politiky? Následně diplomová práce 

zkoumá, zda lze vypozorovat odlišnou míru integrace klimatické politiky v případě obchodních dohod CETA 

a EPA. Práce dochází k závěru, ţe EU je relativně málo úspěšná v integraci klimatických otázek do 

obchodních dohod s třetími státy. Nejzásadnějším rozdílem mezi CETA a EPA, který autor na základě svého 

výzkumu identifikoval, je reference na Paříţskou dohodu v obchodní dohodě EU s Japonskem, která chybí ve 

smlouvě s Kanadou.  

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Diplomová práce je zasazená do akademické debaty vztahující se ke kohezi politik, jíţ student kvalitně 

rozpracovává. Práce pouţívá koncept CPI na oblast obchodní politiky EU tedy na problematiku, na níţ daný 

koncept zatím nebyl aplikován, coţ svědčí o originalitě zvoleného tématu. Teoretický a metodologický 

přístup výzkumu je dostatečně a jasně vysvětlen.  

Matoucí je však pouţívání termínů environmentální politika, klimatická politika a politika ţivotního 

prostředí, které jsou v určitých částech práce interpretovány jako neidentické oblasti, jinde jsou naopak 

zaměňovány. Bylo by tedy vhodné na začátku práce objasnit, jak autor tyto pojmy chápe a jak s nimi pracuje.  

Aplikovaný koncept je rozdělen do tří kategorií, které jsou však poněkud vágně definovány, např. nízká míra 

CPI je chápána jako stupeň s „nedostatečně“ adresovanou klimatickou politikou a aktéři se v klimatických 

tématech angaţují minimálně, zatímco střední míra CPI se projevuje tím, ţe aktéři se angaţují jen v určitých 

oblastech (str. 34). Jaká je hranice mezi „minimálně“ a v „určitých oblastech“? Zde autor pouţívá subjektivní 

a nepřesné termíny, s nimiţ se objektivně pracuje obtíţně. 

Student zpracovává úctyhodné mnoţství primárních pramenů, coţ je dozajista přidanou hodnotou práce.  

 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

 

Diplomová práce splňuje veškeré formální poţadavky. Jazykový projev práce je taktéţ v pořádku, zmínila 

bych pouze časté opakování stejných slov vţdy v několika větách za sebou, které by bylo vhodné nahradit 

relevantními synonymy.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

 Diplomová práce zpracovává originální téma na základě analýzy velkého mnoţství primárních pramenů a 

dochází k originálním závěrům. Práce zároveň kvalitně zpracovává teoretickou literaturu a jasně vymezuje 

metodologické ukotvení.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

 

Jak byste definoval environmentální politiku, klimatickou politiku a politiku ţivotního prostředí? 

 



Výzkum se zaměřoval na aktéry s potenciálem prosazovat klimatické otázky do obchodních dohod, jaký vliv má 

na danou problematiku lobbying aktérů s jinými, ne-li opačnými zájmy? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

    (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.   

 

 

Datum: 2. 9. 2020       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


