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 Diplomová práce je zaměřena na jeden z nejzávažnějších globálních problémů 
současnosti.  
Autor  si vytknul nelehký cíl přispět svou prací  ke snížení  emisí  oxidu  uhličitého v ČR 
tím, že provede podrobnou analýzu daného problému, zhodnotí současnou situaci 
v dané oblasti  a vytkne směry, ve kterých by bylo možné dosavadní přístupy 
zintenzivnit, popřípadě  doplnit. V tomto smyslu  vyjádřil řadu dílčích otázek a 
k dosažení cíle   zvolil odpovídající metody celkové analýzy problému, analýzu množství 
primárních údajů, SWOT analýzu, analýzu vývojovou,  rozbory  a hodnocení nástrojů 
řešení na úrovni globální, evropské, národní až místní. 
Nejprve objasňuje podstatu problémů, všímá si rozdílností názorů na příčiny i závažnost 
tématu a na přístupy k jeho řešení a zdůvodňuje vlastní stanovisko. Uvádí problematiku 
do spojitosti s možnostmi udržitelného rozvoje, ukazuje přehledně historii vývoje 
názorů na vztahy člověka a prostředí  včetně  charakteristiky  hlavních etap 
identifikovaných rozhodujícími mezinárodními konferencemi  a přijatými dokumenty.   
Zvláště  analyzuje přístupy EU, principy, kterými se v této oblasti řídí  a sleduje, jak 
jsou přijaté strategie plněny. 
Pro ČR provádí podrobný rozbor situace, zdrojů emisí oxidu uhličitého , nástrojů 
k jejich snižování,  jako strategických dokumentů, legislativy, ekonomických, 
informačních  i různých dobrovolných  nástrojů, charakterizuje aktéry a jejich přístupy 
k problematice klimatických změn, uvádí příklady indikátorů pro tuto oblast a vystihuje 
účelnost  přijímaných opatření. 
Všímá si  nejen vlivů úrovně globální a evropské, ale i místní a přístupů občanů 
spotřebitelů i  podniků. S ohledem na šíři analyzované problematiky  jsou údaje 
většinou spíše obecné povahy. 
Jako konkrétní příklad snahy o odpovědný přístup k dané problematice zpracovává do 
případové studie  řešení snižování emisí oxidu uhličitého v podniku Telefonica O2. 
V závěru  této podrobné analýzy autor  doporučuje  více zdůraznit regionální aspekty a  
význam vzdělávání a výchovy v zájmu informovaných odpovědných postojů občanů. 
Připomíná nezbytnost vytvoření  předpokladů pro zlepšení v této oblasti. 
 
Celkově je možno  konstatovat , že autor přistoupil k řešení vybraného tématu 
komplexně, zpracoval  mnoho důležitých podkladů,  jak o tom svědčí i rozsah práce – 
152 stran textu.  
Práce je doložena řadou tabulek, grafů i vlastních výstižných  schémat a rozsáhlým 
přehledem  použité literatury. 
 
 
Jako vedoucí práce navrhuji hodnocení diplomové práce  výborně. 
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