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CELKEM  100 89 

Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Výzkumná otázka, formulace problému:  
Autor formuloval hlavní otázku (na s. 9 v úvodu): „….koho záujmy a aktivity 
reflektuje vývoj klimatickej politiky Európskej únie.“ J. Gdovec se zaměřuje 
v této souvislosti především na aktéry „tvorby“ nástrojů klimatické politiky EU.  
Daný problém se rozhodl vyzkoumat na základě: 1. úvodního rozboru vývoje 
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klimatické politiky EU do roku 2009 (v kontextu globálního vývoje boje proti 
změnám klimatu); 2. teoretické konceptualizace A) liberálního mezivládního 
přístupu, B) institucionalismu racionální volby jako „nástojů“ autora na 
uchopení role a významu aktérů tvorby klimatické politiky EU; 3. empirického 
rozboru změn klimatické politiky EU v období 2009-2014 a 2014-2019. 
Předložený příspěvek představuje zajímavý příklad aplikace dvou výše 
zmíněných konceptů na vybranou dílčí, ale významnou politiku EU. Cíl práce 
autor splnil. 
 Teoretický konceptuální rámec 
Autor podrobně konceptualizuje dvě teorie k chování aktérů v EU (kap. 2.1 a 
2.2). Představuje tím vhodně vybrané modely, na základě kterých bude v další 
části zkoumat chování akterů. Správně podotýká, že každá z těchto teorií 
poskytuje určitý pohled na EU (s. 43). V teoretických pasážích textu autor cituje 
důležité autory vč. klasických prací (E. Haas, A. Milward, A. Moravcsik, R. 
Keohane). Teoretické ukotvení tématu umožnilo autorovi formulovat příslušné 
hypotézy pro navazující empirickou část své studie (kap. 3-5). Východisko 
liberálního mezivládního přístupu vede autora k první hypotéze, že „vývoj 
změn v klimatické politice EU reflektuje zájmy a moc členských států“ (s. 37). 
Východisko institucionalismu racionální volby vede autora ke druhé hypotéze, 
že „změny v klimatické politice EU jsou ve vazbě na zájmy nadnárodních 
aktérů, především Evropské komise“ (s. 43).  
Dovoluji si podotknout, že přestože autor své hypotézy vhodně formuluje (v 
kontextu teoretického ukotvení!), mohl je pro členáře lépe vyznačit, příp. 
vyzdvihnout ještě v rámci samostatné kapitoly k metodologii práce (takovou 
kapitolu studie neobsahuje!), případně je v úvodu (s. 9) o trochu více rozvést a 
tím na začátku práce členáře seznámit se svým přístupem k tématu apod. 

Metodologie, analýza, argumentace 
Autor úspěšně zvládl empirickou část práce. Detailním způsobem při 
současném zachování jednotné koncepce svého pojednání zachytil klimatickou 
politiku EU. Začíná obdobím do roku 2009 (kap. 1.2). Oceňuji, že problematiku 
zařazuje nejen do smluvního základu EU (SFEU, čl. 191), ale rovněž propojuje 
s mezinárodními úmluvami na ochranu klimatu (s. 21), např. zmiňuje zásadní 
Montrealský protokol.  Kladně hodnotím, že neopomíjí specifika postoje 
jednotlivých zemí, ale i institucí EU (při rozboru změn ve dvou obdobích – viz 
kap. 3 a 4).  Oboje přibližuje autora k vysvětlení chování aktérů a tím i odpovědi 
na postulované hypotézy (stanovené vždy na závěr teoretických kapitol 2.1 a 
2.2). Za klíčovou považuji kap. 5, kde však mohl autor kvalitně vedený rozbor 
rovnou zacílit/strukturovat tak, aby z něho vycházely pozice členských států i 
nadnárodních institucí. Ke konkrétním uváděným příkladům mohl přiřadit 
příslušný teoretický koncept a vysvětlit jeho využití. Tím by již v kapitole 5 
průběžně aplikoval (dle mého soudu velmi vhodně!) zvolené teoretické 
koncepty. V souladu se stanovenými hypotézami a koncepty Ján Gdovec 
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význam i způsob řešení problematiky klimatu v EU hodnotí každopádně 
v závěru práce (s. 63 nn.), kde rovněž potvrzuje obě své hypotézy.  

Vedlejší kritéria: 

Zdroje: Autor využívá široké palety zdrojů, cituje rovněž příslušné teoretické 
práce pro konceptualizaci tématu (viz konceptualizace).  Pro praktickou část 
práce správně zařadil mj. právní dokumenty k tématu politiky ve vztahu ke 
klimatu. Na zdroje autor řádně a v dostatečné míře odkazuje.  
Kritická pozn.: Na s. 37 autor cituje dílo A. Moravcsika z roku 1993, které jsem 
však nenalezl v seznamu literatury; podobně bych si představoval, že v seznamu 
zdrojů uvede a ve studii využije přímo orig.  knížku A. Moravcsika „The Choice 
for Europe“, vzhledem k tomu, že A. Moravcsik je hlavním autorem teorie 
liberálního mezivládního přístupu.  

Styl: Práce je celkově dobře psaná a srozumitelná. Kvalitu slovenštiny nemohu 
posoudit. 

Formální kritéria: Práce splňuje formální náležitosti. Studie je bez příloh.  

 
Celkové hodnocení: 
Posuzovaná práce vyhovuje velmi dobře nárokům kladeným na diplomovou 
práci. Za silnou stránku studie považuji celkovou a dle mého názoru 
úspěšnou snahu autora aplikovat vybrané teoretické koncepty na zajímavé a 
nesporně velmi aktuální téma politiky a legislativy EU směrem k ochraně 
klimatu. Práce je s ohledem na rozbor tématu detailní a velmi informativní. 
Oceňuji kvalitní teoretické ukotvení tématu. Přestože autor k závěru 
reflektuje teoretické koncepty, mohl aplikaci provádět již v průběhu rozboru 
změn klimatické politiky EU v kap. 3 a 4  a v rámci „analýzy změn“ v kap. 5 
(průběžně, nebo např. i formou dílčího zamyšlení/shrnutí za každou 
kapitolou). Další dílčí nedostatky jsou uvedeny výše. 
 

Výsledná známka: A-B (v případě výborné obhajoby se nebráním 
hodnocení A) 
 
Podpis/datum: 27. 8. 2021   
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