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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Cílem diplomové práce bude zjistit, jak byla Visegrádská skupina úspěšná při prosazování 

svých priorit do závěrů Evropské rady k energeticko-klimatické politice EU z října 2014. 

Bude při tom vycházet z teoretických konceptů agenda-setting a advocacy coalition. Došlo 

tak ke změně oproti původnímu záměru, podle kterého měla práce na příkladu klimaticko-

energetické politiky srovnávat současné postavení Visegrádské skupiny v prostředí Evropské 

unie oproti postavení, jaké měla v letech 2007 a 2008.  

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Došlo ke zpřesnění ve vymezení tématu: Diplomová práce se zaměří na období od března 

2013 do října 2014. Sledované období začíná okamžikem, kdy Evropská komise představila 

zelenou knihu pro klimaticko-energetickou politiku EU pro rok 2030, a zahájila tak 

konzultační proces, ze kterého vyšel návrh klimaticko-energetického rámce představený v 

lednu 2014. Konec sledovaného období vymezuje říjnové zasedání Evropské rady, na kterém 

členské země EU podobu klimaticko-energetického rámce schválily. Teritoriálně se práce 

zaměří na země Visegrádské skupiny, tedy Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. Věcně se 

pak zaměří na priority V4 při projednávání klimaticko-energetické politiky EU do roku 

2030. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

1) nastolení teoretického rámce: 

a. agenda setting 

b. advocacy coalition 

c. způsob vytváření koalic mezi státy na evropské úrovni  

 

2) problém 

a. priority Visegrádské skupiny 

b. návrhy na řešení prioritních problémů 

 

3) prosazování navrhovaných řešení problému 

a. způsob prosazování stanovených priorit  

b. průběžné promítání priorit V4 do dílčích usnesení členských zemí 

 

4) výsledky 



a. porovnání původních záměrů s finální podobou klimaticko-energetické politiky      

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Byly vybrány dva teoretické koncepty, ze kterých bude práce vycházet (agenda-setting a 

advocacy coalition). Byly stanoveny nové výzkumné otázky (jaké měla V4 při projednávání 

klimaticko-energetické politiky EU priority a zda se je podařilo prosadit). Byly vymezeny 

základní pojmy a byl vybrán postup, jakým budou teoretické koncepty aplikovány na téma 

práce (například určení aktérů, vymezení sledované agendy apod.). Byly určeny primární 

zdroje, které budou potřebné k zodpovězení výzkumných otázek.   

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Byla zpracována teoretická část práce a na základě hlubšího prozkoumání používaných 

teoretických konceptů mohly být zpřesněny metody práce a byly určeny zdroje, které budou 

potřebné k řešení výzkumných otázek.  

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

Vypracování teoretické části práce, získání části primárních zdrojů potřebných potřebných 

k další práci.  
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