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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 58 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 9 
 Styl 5 4 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 18 

    

CELKEM  100 76 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Práce se zabývá možným dopadem environmentálního vládnutí na suverenitu 
národních států. Autor představuje řadu teoretických přístupů a konceptů, s jejichž 
pomocí analyzuje dopad globální environmentálního vládnutí v případech Austrálie a 
Nového Zélandu a Montrealského protokolu a FFC/PEFC. Autor vymezuje klíčové 
dimenze možného omezování suverenity a v tomto rámci srovnává uvedené státy a 
environmentální režimy. Předložená analýza ukazuje na dobrý vhled do 
problematiky, z výzkumného pohledu ovšem vykazuje jisté nedostatky. 

Podle autora „thesis will answer the questions of the changing role of nation states 
within global environmental governance“ (str. 4). Otázka není zcela konkrétní, 
nevíme tedy zda práce zkoumá „jak“, „zda“, či „za jakých podmínek“ environmentální 
režimy proměňují suverenitu státu. Uvedené možnosti nejsou výlučné, domnívám se 
nicméně, že nejednoznačnost v základní otázce přetrvává v celém textu a je mj. 
důvodem proč je obtížné interpretovat závěry práce. 

Práce staví na rozsáhlém přehledu literatury, ve kterém autor identifikuje řadu 
přístupů a směrů. Přehled ovšem nesměřuje k lepšímu ukotvení výzkumného cíle, 
diskuse není přímo vztáhnuta k výzkumné otázce. Dále není jasné, čím se sekce 2.2 
(review literatury), liší od sekce 2.1 a kapitoly 1, které také poskytují především 
přehled existující sekundární literatury. 

Práce je teoreticky a konceptuálně přetížena – kromě globální vládnutí autor zmiňuje 
literaturu zaměřující se na globalizaci, teorii režimů, proměny suverenity – aniž by 
jednotlivé přístupy uváděl do jasných souvislostí. Např. na jedné straně 
konceptualizuje změnu suverenity jako trendy v oblasti autonomie, kontroly a 
legitimity, samotná analýza je nicméně postavěna na odlišném rámci (i) úroveň na 
které se rozhoduje, ii) kdo je do rozhodování zapojen, iii) jaká je ambice politik, iv) 
jaké jsou instrumenty politik, v) kdo politiky implementuje). Jednotlivé možnosti 
jsou pro podobnou práci jistě možné, autor nicméně není konkrétní v tom, o který 
rámec se opírá. Řada konceptů předložených v teoretické části není přímo vztažena 
k hlavnímu tématu práce. 

Analýza, kterou práce předkládá je systematicky vedena druhým z uvedených rámců. 
Závěrem je ovšem vysvětlení toho, jak vybraný režim funguje v daném politickém 
systému spíše než analýza toho, jak (zda) environmentální režim politický systém 
proměňuje. Tento problém souvisí i se zvolenou metodou, kterou je teorií vedená 
komparativní analýza, která si klade za cíl, na základě komparace vybraných případů, 
lépe porozumět sledovanému fenoménu. Jak se toto porozumění rozvinulo? Jak se 
mění role národních států s ohledem na environmentální vládnutí, s přihlédnutím 
k analyzovaným případům? 
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S ohledem na celkový design práce lze říct, že autor předkládá strukturovanou 
konceptualizovanou a provedenou analýzu vybraných případů, která nicméně přímo 
nenavazuje na výzkumnou otázku a teoretický rámec předložený v úvodu práce. 
Nízká koherence je hlavní důvod snížení hodnocení jinak velmi slušné práce. 

Co se týče samotné problematiky, bylo by vhodné diskutovat nakolik je 
víceúrovňové vládnutí (federativní úroveň, úroveň států, regionů a 
municipalit), zejména participace nižších úrovní, znakem ztráty suverenitu 
daného státu. Podobně, nakolik suverenitu ovlivňuje mezinárodní úmluva, ke 
které se stát zavazuje dobrovolně a může od ní také kdykoliv odstoupit. 

S ohledem na diskutovanou empirii by byl vhodný také širší kontext vybraných 
režimů – např. další mezinárodní procesy týkající se lesů (např. UN Forest forum, 
dobrovolné iniciativy FFC/PEFC nejsou jedinou součástí režimu na ochranu lesů), 
nebo důvody proč je Montrealský protokol obecně relativně úspěšný (dostupnost 
alternativ a motivace klíčových výrobců pro přechod k těmto alternativám). 

Vedlejší kritéria: 

Předložená práce je psaná dobrou angličtinou s poměrně malým množstvím 
jazykových problémů. Využití zdrojů je, opět přes drobné formální nedostatky, na 
vysoké úrovni. Práce je dobře rozvržená, otázkou je pouze vhodnost vyčlenění témat 
3 a 5 jako samostatných kapitol (z mého pohledu by mohly spíše být první sekcí 
kapitol k příslušnému režimu). Některé sekce nejsou dobře strukturované (např. 
sekce 1.2 neobsahuje odstavce), což místy snižuje srozumitelnost textu. S ohledem na 
předcházející diskusi o výzkumné designu by bylo vhodné zvážit též vypuštění 
některých částí, které se zdají nadbytečné s ohledem na cíl práce (části teoretické 
sekce, obecné představení režimů) a text zbytečně prodlužují. 

Celkové hodnocení: 

Práce se věnuje jedné z klíčových otázek environmentálního vládnutí, konkrétně 
nakolik globální režimy ovlivňují jednání, potažmo omezují suverenitu národních 
států. Autor prokázal dobrou znalost problematiky a prezentuje strukturovanou 
analýzu vybraných režimů a zemí. Výsledná analýza ovšem zcela nevychází 
z předloženého konceptuálního rámce, což omezuje možnost lépe odůvodnit závěry 
práce a zasadit získané výsledky do širší disciplinární debaty. 

Výsledná známka: C 

Podpis:  

  


		2021-09-06T22:31:02+0200
	Mgr. Jakub Tesař, Ph.D.




