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

Práce zkoumá proměnu přístupu Evropské unie k mezinárodním jednáním o budoucím klimatickém režimu. Ptá 

se, jestli lze identifikovat proměnu evropského leadershipu v klimatických otázkách mezi neúspěšnou konferencí 

v Kodani a úspěšnou konferencí v Paříži. Cíl je jasný a pro současnou debatu o roli EU v mezinárodních 

vztazích relevantní. 

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

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

Práce staví na současné literatuře a leadershipu v mezinárodních vztazích. V tomto ohledu je dobře konceptuálně 

ukotvená a pracuje i s relevantními zdroji. Metodologicky se jedná o komparaci. Jednotlivé faktory v práci 

srovnávané jsou zvolené logicky a vycházejí z teoretického rámce, ačkoli vazba mezi nimi by mohla být 

extenzivněji vysvětlena. Struktura práce je logická a odpovídá potřebám výzkumu. Autorka přesvědčivě dokládá 

změny, ke kterým v evropské klimatické politice před pařížskou konferencí došlo a ukazuje, že EU bylo možné 

v tomto období označit za leadera. Na druhou stranu si je správně vědoma omezení svého výzkumu, který sice 

ukazuje, že EU posilovala svoji pozici, a bylo by tak možné předpokládat, že přispěla k uzavření dohody, 

provedený výzkum není schopen s určitostí říct, jestli šlo skutečně o zásluhu evropského leadershipu nebo 

dokonce že by bez evropského angažmá k dohodě nedošlo. Z toho pohledu práce svůj cíl plní, nenabízí ale nijak 

převratné nebo zásadní zjištění (což není nutno chápat jako výtku, spíše jako konstatování). Práce s literaturou a 

prameny je v pořádku. Výzkum je zasazen do širokého přehledu relevantní diskuse a staví na značném počtu 

pramenů. 

Výhradu mám k používání pojmů „kvantitativní“ a „kvalitativní“. Autorka považuje za kvantitativní změny ty, 

které spočívají v zavádění nových nástrojů, a za kvalitativní ty, u kterých jde o změnu intenzity či velikosti 

stávajících nástrojů. Moje chápání těchto pojmů je přesně opačné. Nicméně autorka své použití pojmů jasně 

definuje a je v jejich používání konzistentní. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je matoucí členění kapitol, kdy je zřejmě kapitola 2.6 označena jako kapitola 3, což dále 

ovlivňuje i číslování dalších kapitol a podkapitol. Jinak je práce v pořádku a obsahuje všechny formální 

náležitosti. Drobnou výhradu mám k označení „sekundární literatura“ (s. 84), které považuji za pleonasmus. 

Jazykový projev nedokáži kvalifikovaně posoudit. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci považuji za zdařilou. Hodnotná je především část věnovaná diskusi konceptů a z nich vycházející vlastní 

definice pojmu leader. Provedená analýza je v tomto ohledu „jen“ v pořádku. Autorka jasně ukazuje změnu 

kvality evropského leadershipu, nicméně není schopná ukázat souvislost mezi leadershipem a výsledky, což 

může čtenáře částečně zklamat. 

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. Jakým způsobem ovlivňují evropský klimatický leadership neshody mezi členskými státy ve věci 

podpory obnovitelných zdrojů energie či využití jádra? 
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2. V závěru autorka konstatuje, že EU v Paříži splňovala všechny charakteristiky leadera, současně ale 

upozorňuje, že není jasné, jestli úspěch konference závisel na leadershipu nebo na kontextu. Lze 

v takovém případě mluvit o leaderovi, když splnění jeho cílů možná závisí na ostatních aktérech? 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně až velmi dobře v závislosti na obhajobě. 

 

Datum: 24. května 2017    Podpis: 


