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

 

Diplomová práce Barbory Tauchmanové se zabývá jedním z ústředních prvků environmentální politiky 
Evropské unie, Evropským systémem obchodování emisními povolenkami. Autorka objasňuje vznik, vývoj a 

fungování systému a především analyzuje příčiny jeho dosavadního selhávání v kontextu finanční a 
hospodářské krize (cíle práce mohly a měly být explicitněji konstatovány již ve formálním úvodu práce). 

Klíčovým ukazatelem, který v práci sleduje, je cena jedné emisní povolenky.  

  

 

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

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

 

Autorka zvolený problém nazírá konceptuálním prizmatem tzv. nového institucionalismu, konkrétně syntézy 
jeho historické větve a institucionalismu racionální volby. Zvolená teoretická východiska, byť velmi 

obecná, jsou plně obhajitelná a podle mého názoru alespoň dílčím způsobem skutečně napomáhají lepšímu 

porozumění zkoumanému problému. Navíc oceňuji, že se k nim autorka vrací nejen ve formálním závěru 
práce: rámují též diskusi problému v analytické kapitole stati a i jinde se k nim předkládaná interpretace 

vztahuje.  
 

Plně obhajitelná je podle mého názoru i volba ceny povolenky jako ukazatele funkčnosti systému, vzhledem 

k souběhu její signální i stimulační funkce.  
 

Práce je koncipována chronologicky, což odpovídá logice zkoumaného tématu. Charakteru tématu 
odpovídá i portfolio zdrojů, na nichž je práce vystavěna. Přesto považuji za zarážející, že rozbor literatury 

na s. 16-18 sice předkládá rozsáhlý výčet relevantních periodik, thinktanků a zdrojů dat, avšak neuvádí a 

nereflektuje jediný konkrétní odborný text ani klíčového autora. K práci se zdroji jinak nemám připomínky. 

 

Již v úvodu měla též být alespoň citována ústřední hypotéza práce (autorka na s. 5 pouze hovoří o 

„dokázání té části hypotézy…“). Ta je tak vymezena až na s. 15, ovšem způsobem poněkud 
nejednoznačným – namísto explicitního, graficky zvýrazněného tvrzení je rozpuštěna v delším souvislém 

textu. Není zde navíc úplně jisté, že autorka jako hypotézu práce formuluje negativní důsledek vnějšího 
šoku v podobě nástupu finanční a hospodářské krize pro funkčnost EU ETS, když sama toto tvrzení vzápětí 

zpochybňuje poukazem na pokrizový vývoj ceny emisní povolenky. Rovněž není zcela jasné, z čeho je tato 

hypotéza vlastně vyvozena (reflexe již publikované odborné literatury?). Nejpozději na tomto místě 
teoreticko-metodologického rámce práce měla autorka také představit svůj postup a kritéria užitá pro 

prověření platnosti formulované hypotézy (vysvětluje je až na s. 40-41). 
 

Grafy, které autorka zčásti samostatně zpracovala, jsou ilustrativní a vhodně doplňují výklad. Za vhodnější 

grafickou úpravu jejich zařazení nicméně považuji: v titulku číslo a název grafu, pak vlastní graf, přímo 

pod ním (nikoli v odkazu z textu) zdroj. 

 

 



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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

 

Jazyková úroveň práce je standardní, text je přes svůj silně technický charakter bez problémů srozumitelný 
a terminologicky přesný.   

 

Připomínky k odkazovému aparátu se týkají především chybějící datace publikace elektronických a 
zpravodajských zdrojů, druhotně pak  mírně nedotažené editace. Obecně je vhodnější na prvním místě 

bibliografického záznamu uvádět autora či nositele primární odpovědnosti (např. organizace), až poté 

název dokumentu. Čtenářův komfort v úvodu práce snižují odkazy přelévající se na následující strany. 
 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorka v předložené práci prokázala svou schopnost formulovat a na úrovni vyhovující požadavkům 

kladeným na magisterské diplomové práce v konceptuální i empirické rovině zvládnout relevantní odborné 

téma. Zejména po meritorní stránce dokázala proniknout do značné hloubky analyzovaného tématu i jeho 
širších souvislostí, a to jak na úrovni systémové (evropské), tak jednotlivých hráčů-členských států. 

 
S výše uvedenou důležitou výhradou týkající se odvození hypotézy práce a vysvětlení metodologického 

postupu jejího prověření vyhovuje výzkumný rámec požadavkům kladeným na diplomové práce (v 

teoretické části okolo s. 8-9 by logice výkladu lépe odpovídalo, kdyby autorka zařadila alespoň stručnou 
charakteristiku sociologické větve nového institucionalismu, byť s jeho východisky dále nepracuje). 

 
Autorčiny argumenty a závěry považuji za korektní a podložené a celkově mohu konstatovat, že cíle práce 

byly naplněny. 

 

 

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

tři): 

 

Uvažovala autorka v přípravné fázi výzkumu i o možnosti volby jiného kritéria či kritérií, než je tržní cena 
emisní povolenky? Jsou například v dostupné literatuře navrženy způsoby, jak by bylo možné měřit 

úspěšnost celého ETS na základě jeho prokazatelného „čistého“ přínosu k celkovému zaznamenanému 

poklesu objemu emisí?      
 

Jaká hlavní omezení či bílá místa autorka spatřuje ve zvoleném teoreticko-konceptuálním rámci?   
 

Zajímavá je naznačená, ale do odpovědi nedotažená možnost komparace s osudem australského ETS 

(kapitola 5). Nalézá autorka klíčovou rozdílovou proměnnou v délce trvání systému, míře jeho 
komplexnosti (počtu aktérů), odlišné konstelaci zájmů (neexistence dostatečně silné koalice advokátů 

úplného upuštění od systému v případě EU ETS), či případně ve faktorech nejlépe postižitelných prizmatem 

sociologického institucionalismu? 
  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Diplomovou práci Barbory Tauchmanové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi 

dobře, v případě vynikající obhajoby i výborně. 
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