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Posudek na magisterskou práci Jiřiny Strakové, Životní prostředí v Evropské 
Unii -priorita nebo budoucnost?

Autorka se ve své diplomové práci věnuje problematice ekologie a její roli v politice EU.
V úvodu zmiňuje skutečnost, že environmentální politika nestála mezi prioritami evropského 
integračního procesu od samého počátku. To je ovšem zřejmé i z toho důvodu, že se 
skutečným politikem stává až koncem 70.let, což je spojeno i se vznikem ekologických stran a 
hnutí. Autorka si vzala za úkol zhodnotit, co se odehrálo v této oblasti na poli evropského 
integračního procesu v devadesátých letech do současnosti. Její tezí však je, že ekologická 
problematika není prioritou. Z ní vychází i struktura dělení práce. Autorka i definuje použité 
prameny a literaturu. Zvláště pak dokumenty a programy EU jako primární pramen sehrály 
důležitou roli při psaní práce.

V první kapitole se autorka věnuje 5.akčnímu programu pro životní prostředí. Jak se domnívá, 
že turismus opravdu pomáhá životnímu prostředí? Viz str.16 Dále se autorka zabývá 6.akčním 
programem i Kjótským protokolem. Může autorka objasnit princip fungování Evropské 
agentury životního prostředí a vztah ke institucím EU?

V závěru autorka dochází k potvrzení své teze, že životní prostředí nebude prioritou politiky 
EU. Jak ukázal i osud Lisabonské strategie, tato tématika byla odsunuta na druhé místo za 
ekonomický rozvoj.

V čem autorka spatřuje skutečné důvody?

Jak již autorka uvedla v úvodu hlavními prameny práce jsou primární zdroje, především 
dokumenty EU.

Práce je především popisného charakteru, dobře vnitřně strukturovaná. Teoretická a 
metodologická hlediska postrádám.

Práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji 
hodnocení velmi dobře.
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