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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zkoumá evropský systém obchodování s emisními povolenkami. Ptá se, proč je systém i přes řadu reforem 

stále nefunkční a proč tedy stále v současné podobě existuje. Cíl práce je jasně formulován. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je relativně jasně teoreticky a metodologicky ukotvená. Nahlíží na EU ETS jako na instituci v širším 

chápání nového institucionalismu, což je přístup logický a podnětný. Argumentace je přesvědčivá, práce dobře 

ukazuje, jak kombinace předpokladů historického institucionalismu a institucionalismu racionální volby dokáže 

vysvětlit přetrvávající existenci nefunkčního systému. Zaměření práce na cenu povolenky a zájmy států je dobře 

vysvětleno a dává smysl. Grafy, které práce obsahuje, jsou dobře zvolené a názorné. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce v pořádku. Je psaná v některých místech poněkud těžkopádným jazykem, např. 

„Vzhledem k záběru tématu je totiž možné závěry v některých problematikách označit za poměrně 

kontroverzní.“ (s. 16).  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci považuji za solidní. Autorka naplnila cíle, které si v úvodu definovala, přičemž dobře využívá zvolený 

teoretický rámec. 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce probíhala zcela bez problémů. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1. Co by bylo zapotřebí k prolomení současného klinče, kdy na jedné straně EU už příliš investovala do 

existence ETS a na druhé straně některé státy nemají motivaci systém zefektivnit? 

2. Jakým způsobem je neúspěch ETS reflektován v zahraničí, například v zemích, které svoji verzi 

systému aplikují nebo plánují? 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře. 
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