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

 

Autorka zkoumá měnící se roli Evropské Unie v globální klimatické politice, zaměřuje se na období 2009-2015. 

Práce je dobře konceptuálně ukotvena, autorka zpracovala řadu pramenů a sekundární literatury.  

 

 

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

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

 

Schopnost a možnost EU být v globální klimatické politice aktérem, který má snahu nejen prosazovat zájmy, ale 

hledat kompromis a konstruktivní řešení, je zajímavým a relevantním tématem. Výzkumný problém a 

argument jsou formulovány jasně. Rozhodnutí sledovat politiky EU v dané oblasti v kvalitativní (formulace 

nových iniciativ) a kvantitativní (rozvoj existujících iniciativ) dimenzi má opodstatnění. Tyto dvě dimenze se 

ale někdy překrývají, takže místo snahy je důsledně rozlišovat by spíš bylo vhodné opatřit text poznámkou o 

jejich propojenosti.   

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je psaná srozumitelným a čtivým jazykem, je přehledně strukturována a doplněna tabulkami, které 

pomáhají čtenářově orientaci. Menším nedostatkem je místy nepřesný resp. publicistický jazyk (např. 

poslední odstavec s. 3) a matoucí řazení některých odstavců (např. s 42 první odstavec). 

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Z textu je zřejmá snaha zohlednit co možno nejvíc dimenzí zkoumaného jevu, autorka odvedla dobrou práci při 

vykreslovaní diverzity perspektiv uvnitř Unie a zasazování její role do globálního kontextu. Slabší stránkou 

jsou některé deskriptivní pasáže a místy nedostatečné vysvětlení výběru dat (např. „důležité projekty“, s. 57-

8). Celkově autorka prokázala velmi dobrou orientaci v složitém tématu. 

 

 

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

 

• Hlavní koncept „leadership“ je užíván téměř výhradně v anglickém jazyce a v uvozovkách, to 

místy působí rušivě. Autorka by během obhajoby měla vysvětlit, proč nezvolila slovenský 

ekvivalent. 

• Jakým způsobem se na roli EU v globální klimatické politice odráží vnitřní spory (východ-

západ)? Jak je možno překonat?  

• V souvislosti s klimatickými změnami se do popředí odborné diskuze dostává i 

(ne)kompatibilita environmentálních/energetických cílů s prioritami obchodní a rozvojové 

politiky. Během obhajoby by autorka měla představit základní body této diskuze. 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Datum: 11.6.2017       Podpis:  

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


