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

 

Cílem práce je poukázat na možnost, že spolupráce v oblasti boje proti změnám klimatu může sloužit jako 

důležitý pilíř ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou a pomáhat k jejich zlepšování. Autor v práci shrnuje, 

jaký pozitivní vývoj přinesla prohloubená spolupráce mezi USA a Čínou ve sféře ochrany životního prostředí od 

roku 2008 a během administrativy Baracka Obamy v rámci Strategic and Economic Dialogue a jiných 

bilaterálních a multilaterálních setkání. Student navazuje analýzou primárních dokumentů (námořních a 

vojenských strategií USA a Číny), ve kterých zkoumá, zda obě země vnímají změny klimatu jako ohrožující 

národní bezpečnost. Spojené státy považují důsledky změny klimatu (tsunami či jiné přírodní katastrofy) za 

otázku národní bezpečnosti, Čína formulovala stejný pohled ve své bílé knize o národní obraně z roku 2009. 

Závěrem autor ukazuje, že právě spolupráce v mitigaci důsledků klimatických změn a zejména spolupráce 

v operacích HA/DR (humanitarian assistance, disaster relief; česky: humanitární asistence, pomoc při 

katastrofách) může sloužit jako pilíř pro zlepšování vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. 
 

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

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

 

Autor podle svých slov (str. 4) práci ukotvuje ve třech teoretických východiscích – prvním je koncept globálních 

veřejných statků (global commons), druhým je mezinárodní socializace (international socialization) a třetím je 

koncept rozpracovaný v publikaci Šárky Waisové et al. „Environmentální spolupráce jako nástroj řešení 

konfliktů“. Poslední zmíněné východisko je bohužel téměř nerozpracované a zůstává o něm v práci pouhá 

zmínka. Druhé východisko – mezinárodní socializace, tedy způsob, jakým se země uvnitř mezinárodního 

společenství vzájemně ovlivňují, aby v jejich preferencích došlo v určitém bodě ke konvergenci – je již více 

rozvinutý, nicméně je použit pouze v teoretickém úvodu. V následujícím textu odkaz na tuto teorii nenalezneme. 

Autor měl v tomto ohledu více poukazovat na to, že použití této teorie pro pozorování spolupráce USA a Číny 

v oblasti klimatických změn je relevantní a potvrdit to empirickými poznatky. Koncept globálních veřejných 

statků je ze tří východisek rozepsán a vysvětlen nejlépe, i zde však chybí hlubší propojení se zbytkem textu a 

taktéž zde nejsou dostatečně pro čtenáře vysvětleny klíčové pojmy tohoto konceptu/teorie, jako např. v textu 

zmiňovaná Hardinova „tragédie veřejné pastviny“ (str. 7). 

 

Ačkoliv mají zvolená teoretická východiska potenciál pozvednout práci a podpořit závěry, že spolupráce 

v oblasti mitigace důsledků klimatických změn mezi USA a Čínou může být pilířem jejich vztahu, autorovi se 

nepovedlo tyto východiska propojit s empirií a celá teoretická část práce působí poněkud „odtrženým“ dojmem. 

 

Empirické části textu pracují s řadou primárních dokumentů, což vnímám jako pozitivum, nicméně zde chybí 

mezi kapitolou 4 (The US-China Cooperation on Climate Change) a kapitolou 5 (Climate Change in National 

Security Considerations) lepší přechod – resp. čtenáři není zcela jasné proč od zkoumání spolupráce v oblasti 

klimatických změn mezi USA a Čínou přechází následující kapitola do zkoumání, zda Washington a Peking 

považují změny klimatu za národně-bezpečnostní téma. V tomto ohledu by stačil jeden či dva odstavce, který by 

vysvětlil, proč se práce na toto téma zaměřuje a jak to souvisí s cíli práce. 

 

Práce obsahuje přílohy – ty ovšem nejsou indexované a v textu na ně nenalezneme žádný odkaz. 

 

 



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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z jazykového hlediska není práce příliš povedená – složitá souvětí, nedokončené věty (např. str. 20 „The U.S. 

and China are the two largest producers of carbon dioxide. Both states are suspicious of each other and it was 

unlikely that one would unilaterally make any major.“) či věty, ve kterých chybí nějaký větný člen jsou častým 

úkazem, který velmi komplikuje plynulou četbu. Dále je zde velká řada překlepů, či gramatických chyb, které 

opět mají vliv na četbu. Jen na straně číslo 3 jich nalezneme minimálně pět – „…into accepting the previsions of 

the Paris Agreement…“; „Similarly an argument can be main that new…“; „The research will finished with 

the…“; „…climate change is can be a pillar…“; „That is illustrated by scope the US-China climate change 

cooperation in recent years…“. V celé práci je také špatný spelling slova below (autor píše bellow). 

 

Grafická úprava práce také není ideální – např. na str. 10 není zvýrazněn nadpis; poznámky pod čarou se občas 

objevují na následujíc stránce (např. pozn. č. 12); od str. 46 je v práci jiná velikost písma; poznámkový aparát 

není jednotný (střídají se fonty – str. 25, velikosti písma – str. 45) a některé poznámky pod čarou jsou pouhými 

odkazy na webovou stránku bez jiných informací. 

 

Autor měl primárně dát práci překontrolovat rodilému mluvčímu a zkontrolovat celý poznámkový aparát, než šla 

práce do tisku.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce občas působí nesourodým dojmem – ačkoliv se snaží zapojit teorii, ta je bohužel poněkud odtržená od 

empirie. Autorovu snahu zapojit do práce teoretická východiska oceňuji, nicméně vnímám tuto část práce jako 

její slabší stránku. Za silnější stránku považuji autorovu analýzu primárních zdrojů – zejména zpráv CCWG 

(Climate Change Working Group) a jiných souvisejících dokumentů vzešlých z platformy Strategic (and) 

Economic Dialogue. Taktéž oceňuji autorovu snahu docílit praktických závěrů, které by bylo možné 

charakterizovat jako policy recommendations – ovšem v závěrečné kapitole bych očekával větší důraz na tento 

aspekt práce a jasnější shrnutí praktických doporučení. 

  

 

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

posun od původního záměru apod.) 

 

Autor se mnou pravidelně komunikoval a měl snahu o práci diskutovat. Hlavní problém byl ovšem v tom, že 

práce byla psaná „na poslední chvíli“ (a to i v důsledku změny vedoucího práce), což se bohužel nejvíce odrazilo 

v jazykové a grafické úpravě práce. Jako vedoucí práce jsem viděl celou práci až v její tištěné podobě, nicméně 

autor mi průběžně posílal ke komentáři části kapitol a mé poznámky částečně implementoval. 

 

 

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

 

1. V práci píšete, že postoj vlády D. Trumpa k otázkám změny klimatu vnímáte spíše jako dočasnou 

odchylku od kurzu, který v této oblasti spolupráce nastartoval Obama – je tomu opravdu tak? Trumpův 

pohled na otázky změny klimatu není příliš odlišný od jiných republikánů… 

2. Pro účely americké „měkké síly“ slouží HA/DR operace v oblasti jihovýchodní Asii velmi pozitivně. 

Nebude se Čína snažit Spojeným státům v tomto ohledu vyrovnat a nestane se z Pekingu rival 

Washingtonu v oblasti poskytování této pomoci místním zemím?  

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Obsahovou stránku práce bych hodnotil velmi dobře, nicméně vzhledem k nedostatečné jazykové a grafické 

úpravě musím své hodnocení snížit o stupeň a navrhnout známku dobře. 

 

 

Datum: 28.8.2017      Podpis: Jan Hornát v.r. 

 



 

 


