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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autor ve své práci obhajuje hypotézu, že spolupráce v oblasti boji proti nepříznivým klimatickými změnám má 
potenciál stát se jedním z pilířů vztahu mezi USA a Čínou. Dle názoru autora zejména za dvou prezidentských 
období Baracka Obamy (ovšem s vědomím toho, že spolupráce v této oblasti byla zahájena již za prezidenta 
George Bushe) došlo k sblížení vzájemných stanovisek – obě země považují klimatické změny za hrozbu, která 
může potenciálně ohrozit zavedený mezinárodní pořádek, jejich vlastní ekonomiky, vnitřní sociální kohezi, atp. I 
proto autor argumentuje tím, že pro udržení této spolupráce a její další rozvinutí by bylo důležité rozšířit ji i do 
bezpečnostní roviny, kde by mohla vést nejen k redukci nebezpečí vzájemného konfliktu (např. v Jihočínském 
moři, ale i jinde), ale rovněž k prohloubení důvěry mezi oběma partnery.     
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
V první řadě je nutno ocenit, že autor zvolil vzhledem k tomuto tématu tvůrčí přístup – propojení klimatických 
změn a národní (a samozřejmě globální) bezpečnosti je, alespoň dle mého názoru, krok správným směrem. I 
v Evropě (v EU a jednotlivých členských státech, ČR nevyjímaje) je tento problém již v posledních letech 
reflektován v relevantních koncepčních a strategických bezpečnostních dokumentech.  
Práce má logickou strukturu, v první části se věnuje jednotlivým teoretickým konceptům, které lze aplikovat 
v oblasti vnímání globální klimatické změny a jejího dopadu na mezinárodní vztahy; následuje část věnované 
praktickým iniciativám v této oblasti, které byly uskutečněny zejména za Obamova prezidentství mezi USA a 
ČLR; poslední část je pak věnována úvahám o dopadech klimatických změn na národní bezpečnost obou zemí (a 
tím de facto na globální bezpečnost).  
Práce nepostrádá nezbytné teoretické ukotvení, autor prezentuje důvody, proč pracuje s konkrétními teoriemi a 
konkrétními zdroji. Je ovšem pravdou, že zdrojová základna k tomuto tématu je do jisté míry omezena tím, že se 
jedná o dosud (relativně) nový problém. Sám autor hovoří o tom, že je nutno ujistit se o tom, že klimatické 
změny (climate change) jsou skutečně vědecky doložitelným faktem – zde bych si dovolil podotknout, že dle 
mého názoru již dnes snad nikdo seriózně nepochybuje o tom, že k této změně dochází; samozřejmě nadále se 
vedou diskuze o tom, co je její příčinou (zda je to opravdu lidský faktor), jaký bude její rozsah a dopad a zda je 
vratná či nikoliv. I to, že oba státy s dopady klimatických změn ve svých strategiích pracovaly či pracují, dle 
mého názoru jednoznačně ukazuje, že neberou tyto problémy na lehkou váhu.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální stránce lze říci, že práce splňuje požadované náležitosti. Občas v ní lze najít drobné chyby 
(překlepy, stylistické neobratnosti), případně i drobné nejednotnosti v citačním aparátu, ale nic z těchto 
nedostatků dle mého názoru zásadnějším  způsobem nesnižuje kvalitu práce jako celku.   
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Jak zmiňuji již výše, autor dle mého názoru zcela správně propojuje ve své práci dimenzi klimatických změn a 
dimenzi národní bezpečnosti. Na rozdíl od něj se však nedomnívám, že by tento rozměr mohl výrazně přispět 
k posílení vztahu USA-Čína, ať již v oblasti bezpečnosti, tak celkově. Domnívám se totiž naopak, že sílící 
vědomí o nebezpečích, která klimatické změny přinášejí, povede národní státy spíše k tomu, aby se snažily 
chránit „své vlastní zájmy vlastními prostředky“ - vzájemná nedůvěra, která ve vztazích zejména mezi velmoci 
již existuje (jak zmiňuje i autor), se naopak může ještě prohloubit. Budoucnost efektivnější spolupráce v oblasti 
zmírňování následků klimatických změn spatřuji proto spíše v širším nadnárodním úsilí (byť jsem si plně vědom 
toho, že i tato cesta má mnoho svých vlastních úskalí).  



Závěrem lze v každém případě říci, že autor cíl práce naplnil a předložil k obhajobě zajímavě pojatý text, který 
splňuje požadované náležitosti.      
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Obě země posuzované v diplomové práci (ČLR i USA) se stavějí jak ke klimatickým změnám, tak 
k vzájemné spolupráci poměrně pragmaticky, tj. s ohledem na ochranu vlastních zájmů či posílení 
svého postavení na mezinárodní scéně. Má spolupráce v oblasti boji proti klimatickým změnám 
skutečně potenciál tuto spolupráci posílit?  

2. Autor popisoval primárně situaci za Obamovy administrativy. Jak se situace vyvíjí nyní? Je možno 
v této konkrétní oblasti očekávat alespoň částečnou míru kontinuity nebo hrozí negace toho, co bylo za 
Obamovy éry vybudováno?  

 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
Práci navrhuji komisi k obhajobě s hodnocením výborně/velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.  
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