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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Cílem práce je zjistit, jak probíhá víceúrovňové vládnutí v oblasti obnovitelných zdrojů
v daném regionu a zda dochází k proměně role regionu v souvislosti s vývojem klimatické a
energetické politiky. Zároveň by měla práce na případu Francie a regionu Bretaň ukázat,
jakým způsobem ovlivňuje oblast rozovje obnovitelných zdrojů energie nastavení vztahů
mezi centrální vládou a regionem.
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Oproti původnímu předpokladu byla práce teritoriáoně zaměřena konrétně na region
Bretaň. Časově se bude práce pohybovat převážně v období 2000-2015, kdy byly jak na
úrovni EU, tak Francie samotné přijímány zásadní dokumenty týkající se energetiky a
životního prostředí. Práce se zaměří na oblast rozvoje obnovitelných zdrojů energie, která
však úzce souvisí s celkovým vývojem energeticko-klimatické politiky na evropské i národní
úrovni.
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
V první části bude popsán teoretický základ konceptu víceúrovňového vládnutí, ze kterého
práce bude vycházet. Následně se práce bude věnovat vývoji energetické a klimatické politiky
na úrovni EU a ve Francii, které je ale evropským rámcem výrazně ovlivněna. Další část se
bude soustředit na nastavení vztahů mezi národní úrovní a subnárodními aktéry ve Francii s
důrazem na pozici regionu a na oblast energetiky a rozvoje obnovitelných zdrojů. Poslední
část se pak zaměří na případ regionu Bretaň a jeho politiky rozvoje obnovitelných zdrojů.
Tato kapitola se bude snažit odpovědět na výše zmíněné otázky a sledovat, jak funguje
víceúrovňové vládnutí v tomto konkrétním případě a jak pozici regionu ovlivnila energetická
transformace.
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
Práce bude pojata jako jednopřípadová studie, teoreticky bude vycházet z konceptu
víceúrovňového vládnutí, zejména v pojetí Hooghe a Markse a jejich typů víceúrovňového
vládnutí. Použití tohoto přístupu by mělo umožnit sledovat vývoj a interakci jednotlivých
úrovní od evropské po regionální a jejich roli v oblasti energeticko-klimatické problematiky.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila
celek práce?
Byly zpracovány nové tituly týkající se teoretické části práce a také literatura zabývající se
souvislostmi mezi energetickou a environmentální politikou, které budou nezbytné pro
vymezení celkového rámce práce. Zároveň byla také zařazena literatura popisující pozici

francouzských regionů a jejich měnící se vztahy s centrální vládou, a dále také další primární
prameny.
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Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
Změna teoretické koncepce práce
Zařazení nové literatury a pramenů
Teritoriální vymezení tématu - zaměření na region Bretaň
Tématické vymezení tématu - zaměření na oblast obnovitelných zdrojů
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