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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 
 
Práce si vybrala nosné téma: popsat a vysvětlit vývoj vnitřní klimatické politiky EU 
v posledním desetiletí.  
 
První kapitola práce vhodně kontextualizuje téma popisem samotného jevu klimatické změny 
a popisem vývoje klimatické politiky EU do roku 2009. Teoretický rámec byl vhodně vybrán. 
Konfrontací liberálního mezivládního přístupu a institucionalistického přístupu může autor 
posoudit relativní vliv členských států na jedné straně a nadnárodních institucí EU 
(představovaných zde zejména Evropskou komisí) na straně druhé na změny v politice. Autor 
popisuje obě teorie dobře a odvozuje z nich relevantní hypotézy. Nicméně v případě 
institucionalistické hypotézy by bylo vhodnější zahrnout mezi nadnárodní instituce, které 
mohly politiku ovlivňovat, i Evropský parlament. Případně alespoň vysvětlit, proč EP nebude 
posuzován jako možný nadnárodní hybatel změn.  
 
Popis vývoje politiky v uvedeném období, rozděleném na dvě etapy, má v zásadě dostatečný 
charakter. Určitě ale mohl být podrobnější. Popis první etapy komplikuje fakt, že základní 
principy politiky na počátku desetiletí byly stanoveny v roce 2007, tedy těsně před začátkem 
zkoumaného období. Úvod kapitoly se tak věnuje již jen implementaci uvedených rozhodnutí. 
Celkově by popisu určitě prospělo, pokud by autor věnoval samostatnou pozornost třem 
klíčovým oblastem podle dokumentů EU: snižování emisí, snižování energetické náročnosti, a 
zvyšování podílu nefosilních zdrojů na výrobě energie. Práce se do značné míry věnuje jen 
prvnímu okruhu, ale základní rozhodnutí a posuny v dalších dvou okruzích diskutuje jen 
okrajově.      
 
Vlastní analytická část posuzuje v souladu s teoretickým rámcem vliv členských států a 
Komise na změny. Nicméně je poměrně stručná a nejde příliš do hloubky. Značná část 
kapitoly se věnuje obecnému způsobu rozhodování v EU namísto podrobnějšího rozboru 
preferencí členských států a Komise. Autorovi se poměrně podařilo popsat obecné tendence 
v postojích členských států a doplnit je informacemi o konkrétních pozicích k některým 
bodům v agendě. Nicméně kapitola nenabízí systematické srovnání vlivu států a Komise, jak 
sliboval teoretický rámec.    
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Bez připomínek. 
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Celkové hodnocení: 
 
Teoretický rámec je dobře zvolen a popsán. Práce nabízí jistý popis vývoj klimatické politiky, 
který ale mohl být podrobnější. V závěrečné části se autorovi podařilo do určité míry popsat 
preference členských států, ale systematická diskuse postoje Komise nebyla předložena. 
Celkově také práce jednoznačně nepopisuje, jak se liší vnitřní klimatická politika EU na 
počátku zkoumaného období a na jeho konci, a co tento rozdíl vysvětluje. 
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