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Diplomová práce Angeliky Sebőkové „Analýza prepojenia adaptačných opatrení s obmedzovaním rizík 

katastrof v kontexte environmentálnej bezpečnosti“ se zabývá aktuální problematikou politického rámce 

adaptací na změnu klimatu a provázaností s omezováním rizika katastrof. Problematika adaptací 

(přizpůsobení se) na klimatické změny (CCA) se doposud řešila spíše odděleně od problematiky snižování 

rizika katastrof (DRR). Přesto obě problematiky sdílejí společné rysy, politické přístupy i konkrétní 

opatření. Hlavním cílem práce je identifikace míry návaznosti obou typů opatření v okruhu vybraných 

dokumentů na mezinárodní úrovni, úrovni Evropské unie a v podmínkách České republiky. Cílem práce je 

analyzovat přetrvávající překážky propojení CCA a DRR, kde vychází z teoretických koncepcí 

zabývajících se problematikou budování a udržení environmentální bezpečnosti.  

 

Práce je zasazena do kontextu problematiky environmentální bezpečnosti a v úvodu pojednává základní 

pojmy související s bezpečností lidské společnosti zejména v kontextu změny klimatu. Výchozími 

dokumenty pro analýzu jsou základní politické dohody v oblasti změny klimatu, zejména Pařížská dohoda 

a Adaptační strategie EU pro adaptace a Sendajský rámec pro omezování rizika katastrof z roku 2015 a 

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR, schválená Bezpečnostní radou ČR v letošním roce.  

 

V diplomové práci si Angelika Sebőková položila následující hlavní výzkumné otázky. 

1. Jaká je úroveň propojení adaptačních opatření s postupy omezování rizik katastrof v aktuálně platných 

dokumentech na mezinárodní a národní úrovni? 

2. Odvádějí vybrané dokumenty opodstatnění potřeby propojení obou typů opatření od kontextu 

environmentální bezpečnosti? 

3. Do jaké míry je úprava opatření ve vybraných dokumentech orientována na řádnou správu věcí 

veřejných, tzv. ,,Good governance“? 

V návaznosti na stanovené výzkumné otázky pracuje Angelika Sebőková rovněž s návazně stanovenými 

hypotézami.  

 

Pro testování hypotéz zvolila diplomantka metodu systematického přehledu, specificky vyhledávání podle 

stanovených klíčových slov v jednotlivých politických dokumentech. Jedná se tak o formu kvalitativní 

obsahové analýzy jednotlivých dokumentů.  

 

Co se týká práce s literaturou, pro podobný typ přehledové práce jsem si původně představoval poněkud 

intenzivnější práci s literárními zdroji. Nicméně vzhledem k novosti problematiky a rovněž náročnosti 



zpracování důkladného a hloubkového přehledu jednotlivých zdrojů se domnívám, že bibliografické 

odkazy jsou dostatečně reprezentativní a základní zdroje jsou řádně citovány.  

 

Celkově hodnotím práci jako velmi konzistentní. Zejména práce s terminologií v této zatím ne příliš 

rozsáhle zpracované oblasti je velmi kvalitní. Včetně například pochopení vztahu katastrof v globálním 

kontextu Sendajského rámce a krizového řízení v kontextu EU a české legislativy. Jako velmi přínosné 

z vědeckého hlediska hodnotím závěry práce, které zdůrazňují vhodný přístup politik a koncepcí přijatých 

v ČR z hlediska začleňování globálních politik.  

 

Jak již bylo řečeno výše, práci považuji za kvalitně zpracovanou a z formálního hlediska plně odpovídající 

závěrečné práci magisterského studia na Fakultě humanitních studií. Systematické zpracování problematiky 

poskytuje přínosné vhledy do problematiky provázání CCA a DRR.  

 

Diplomová práce, stejně jako použité postupy a dosažené výsledky splňuje nároky kladené na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně (16 bodů).  

 

 

 

 

V Praze dne 12. 9. 2016      Mgr. David Vačkář, Ph.D.  


