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Životní prostředí v Evropské unii -  priorita pro budoucnost?
v

Jiřina Straková se ve své diplomové práci věnuje environmentální politice Evropské unie od 
roku 1992 do současnosti. Práce je rozčleněna do pěti kapitol: V prvních dvou se autorka 
zabývá pátým a šestým akčním programem pro životní prostředí, tedy programy EU, které 
pokrývají zkoumané období. Třetí kapitola zpracovává problematiku Kjótského protokolu, 
čtvrtá Evropskou agenturu pro životní prostředí. Poslední část potom zkoumá integraci 
environmentálních standardů v ostatních politikách EU. V závěru práce autorka odpovídá na 
základě představeného materiálu na klíčovou otázku důležitosti politiky ochrany životního 
prostředí v EU pro budoucí vývoj integrace a konstatuje, že environmentální politika nebude 
v nejbližší budoucnosti prioritní oblastí. Zároveň ovšem uzavírá, že pozornost, jež byla 
v poslední době této oblasti věnována, zcela neodpovídala přirozenému vývoji evropské 
integrace a že je vidět plynulý (a zdravější) postupný nárůst důležitosti ochrany životního 
prostředí.

Práci by v první řadě neuškodila důkladnější korektura. Špatné i/y v „ministři shodly“ (str. 40) 
se stát může. To, že chybí příloha, na níž se autorka odvolává na straně 78, by se ovšem stát 
nemělo!

Po formální stránce práce obsahuje dva základní problémy. Za podstatnou vadu považuji 
způsob, jakým autorka cituje (nebo spíše necituje) prameny a literaturu. Chybí odkazy na 
jednotlivé dokumenty citované v textu, za všechny například zpráva pracovní skupiny pro 
obchodování s emisemi (str. 43), která není uvedena ani v seznamu literatury. Zcela chybí i 
zdroj údajů v tabulce na straně 34. Jinde autorka cituje sekundární zdroje i tam, kde je velmi 
jednoduché získat přímo zdroje primární (str. 55 -  Eurobarometer citovaný z eurosite.org, 
podobně na str. 59 prohlášení Komise převzaté z Wikipedie). Citace ovšem chybí i v místech, 
kde autorka přebírá myšlenky ze sekundárních zdrojů (str. 45 -  Některé evropské instituty...}. 
Je proto těžké rozeznat, co je v práci původní. Vedle těchto nedostatků už potom přijde 
poměrně neobvyklá kombinace citace v textu a pod čarou (str. 52 a 79) pouze podružná.

Druhá formální výhrada se týká členění práce a obsahu kapitol. Autorka v práci dostatečně 
nezdůvodňuje, proč se věnuje tématům, jež zpracovává, a zároveň, proč se nevěnuje tématům, 
která vynechává (např. ochrana životního prostředí na úrovni členských států). Podobně 
nejsou zcela zřejmé důvody, proč se podrobněji věnuje na stranách 31 a 45-47 Velké Británii. 
Dále pak není jasné, proč se při zkoumání vlivu environmentální politiky na ostatní sektory 
autorka věnuje právě zpracovaným politikám, ale vynechává (jen namátkou) například vnější 
obchod. Prosím, aby autorka svoje důvody při obhajobě přiblížila.

S faktickou stránkou problematiky se autorka popasovala poměrně zdatně. Čtenář si z jejího 
výkladu dokáže udělat celkový obrázek o situaci přístupu k ochraně životního prostředí na 
úrovni Evropské unie. Práci by ovšem neuškodilo, kdyby autorka fakta více komentovala 
(samozřejmě i pomocí sekundární literatury). Některé pasáže po interpretaci přímo volají a při 
její absenci se zdá jejich uvedení nadbytečné (str. 51 -  srovnání rozpočtů agentur EU, str. 56 -  
uvedení faktu, že Španělsko má největší plochu území zařazených do sítě Natura 2000). Co 
vyplývá z tabulky na straně 34?



Na několika místech autorka používá termíny, které by neškodilo blíže vysvětlit: Co je to 
produkce elektřiny z „cogeneration“ (str. 41)? Kdo jsou „zainteresovaní akcionáři“ (str. 36 a 
72)?

Kladně je v práci nutno hodnotit zejména závěr, který zpětně zastřešuje roztříštěnost kapitol 
(ovšem bez toho, že by poskytoval pro tuto roztříštěnost důvody).

Jiřina Straková předkládá velmi ambiciózní práci, která si vytýčila za cíl zpracovat dosti 
široké téma evropské politiky ochrany životního prostředí a zhodnotit jeho důležitost pro EU. 
Přestože se čtenář po přečtení práce, zejména díky závěru, v problematice orientuje a otázka 
je jasně zodpovězena, práce obsahuje zásadní chyby ve členění a obsahu kapitol a zejména při 
citaci primární i sekundární literatury. Navrhuji proto, aby byla hodnocena stupněm velmi 
dobře
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