
 
 
 

Katedra sociologie 

 

1 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Posudek vedoucího práce 

 

Autor práce: Štěpán Kašuba 

Název práce: Sociální dopady environmentálních opatření na nízkopříjmové skupiny 

obyvatelstva 

Autor posudku: Eva Richter 

Návrh klasifikace práce: výborně 

 

Základní charakteristika práce. 

Předložená bakalářská práce se zabývá dopady environmentálních politik a opatření na 

nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, a to jak obecně, tak v ČR. Práce je přehledem dostupné 

literatury a je zaměřena především na dopady opatření s cílem snížení hladiny skleníkových 

plynů v atmosféře. Autor v práci nejprve vymezuje, co jsou to environmentální opatření a na jaká 

se soustředí ve své práci, následně se zaměřuje na ekonomické dopady těchto opatření, tedy 

dopady na ekonomické nerovnosti, a to s důrazem na zaměstnanost a příjmy. V práci nicméně 

řeší i dopady na jiné nerovnosti, jako jsou nerovnosti ve zdraví a nerovnosti dle pohlaví a 

etnicity. V poslední části práce se autor snaží najít společné znaky environmentálních opatření, 

která mají pozitivní, resp. negativní dopady a pomoci tak formulovat doporučení pro přijímání 

podobných opatření. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce je stanoven jasně a srozumitelně v abstraktu. V úvodu autor používá formulaci „Cílem 

této práce je zkoumat vztah…“, neuvádí však, co je cílem tohoto zkoumání, přestože práce 

samotná jde za samotný přehled dopadů a autor se snaží o nalezení obecnějších charakteristik 

opatření, která mají pozitivní, či negativní dopady. To je zmíněno dále v úvodu, jedná se tedy 

spíše o formulační nejasnost.  Není nicméně objasněno, proč je, jak je psáno v úvodu, kladen 

důraz na nerovnosti ekonomické a ostatní jsou představeny „v omezené míře“ (str. 7).  

Cíl je formulován vcelku široce a ambiciózně, takže závěry jsou především obecné (důraz je 

kladen na situovanost a kontext konkrétních opatření). Práci by v tomto smyslu zřejmě 

neuškodilo ještě další zúžení záměru, je ale otázkou, zda by pak byl dostatek dostupné literatury. 

U cílů, jako je tento, je rovněž nutná obezřetnost při formulaci toho, co přesně jsou negativní a 

pozitivní dopady – v tomto případě autor podle mne dobře upřesňuje, že se jedná o prohloubení, 

či naopak zmírnění, ekonomických (popř. dalších) nerovností. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Autor nemohl vzhledem k cíli práce zvolit jinou metodu než přehled literatury. Chybí ovšem 

informace o postupu provedení této rešerše (např. klíčová slova, databáze apod.). Nejedná se ale 

o systematický přehled (který by byl vhodnější na vyšším stupni studia), a proto nehodnotím 

absenci popisu postupu vyhledávání jako velký nedostatek. 
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Text s tak širokým záběrem se obtížně strukturuje. Autor práce se vcelku dobře vypořádal 

s úkolem shrnout rozličné dopady nejrůznějších opatření dle mnoha studií, což vyžaduje značné 

úsilí a rozmýšlení uspořádání struktury. Na některých místech je struktura spíše výčtová 

(dopady green jobs v jednotlivých sektorech). Na první pohled může mít čtenář pocit, že se 

struktura práce zdvojuje – nejprve autor řeší pozitivní a negativní dopady opatření v různých 

rovinách (ekonomické, zdraví, gender, etnikum) a v druhé části pak jaké charakteristiky mají 

opatření s pozitivními a negativními dopady. Tato struktura je, přes pocit určitého zdvojení, 

logická a směřuje k naplnění záměru práce, tj. zkoumat vztah mezi opatřeními a dopady a na 

základě tohoto zkoumání najít identifikovat obecnější charakteristiky opatření 

s pozitivními/negativními dopady. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Přehled literatury, na kterém je vystavěna autorova analýza je skutečně rozsáhlý, což odpovídá 

šíři a komplexnosti zkoumané problematiky. Přestože v tak široce vymezeném poli zkoumání 

může být výběr literatury trochu arbitrární, domnívám se, že autor předkládá kvalitní přehled 

relevantní literatury a prokazuje dobrý vhled do problematiky. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Práce neobsahuje vlastní empirické šetření. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Vzhledem k obsáhlosti a komplexnosti řešeného problému dospívá práce spíše k obecnějším 

závěrům. Práce si sice klade za cíl najít obecné, tedy společné, charakteristiky 

environmentálních opatření, které přispívají k pozitivním, resp. negativním dopadům, závěry 

jsou ale obecnější, než implikuje tento záměr. Autorovi se daří formulovat vcelku jasná (byť stále 

obecná) doporučení. Práce má tak aplikační rovinu, což v této oblasti považuji za jednoznačné 

pozitivum. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce splňuje kritéria odborného textu. Při automatické kontrole textu byly identifikovány dva 

významné překryvy s existujícími texty dostupnými online. V prvním případě se jedná o překryv 

s autorovou seminární prací odevzdanou v systému Turnitin v rámci Semináře k diplomové 

práci. V druhém případě se jedná o některé ze zdrojů, které jsou shodné se stěžejním článkem 

publikovaným v oblasti – jelikož se jedná o velmi aktuální text s velmi podobným zaměřením, je 
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shoda očekávatelná a dle využití citovaných zdrojů se nejedná o jejich prosté vykopírování bez 

znalosti obsahu. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autor cituje opravdu hojně zahraničních zdrojů, a to jak odborných článků, tak statistik a článků 

mezinárodních organizací věnujících se dané problematice, což v tomto případě považuji za 

vhodné. Jednoznačně oceňuji rozsah i hloubku provedeného přehledu literatury a celkovou práci 

se zdroji. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je stylisticky i gramaticky na dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou a navrhuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak by se na tuto práci dalo navázat zkoumáním situace v ČR? 
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