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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená práce se zaměřuje na problematiku referend o členství Spojeného království v evropských 
integračních strukturách, která proběhla ve Spojeném království v letech 1975 a 2016. Cíl práce je definován 
jasně a srozumitelně.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autor při zpracování práce opírá pouze o metodologii, ale zcela chybí teoretické ukotvení. Absence teoretického 
přístupu se promítá do ne příliš vhodně formulovaných výzkumných kritérií, která by měla mít ve zvoleném 
teoretickém rámci oporu. Nejvíce je tento nedostatek patrný u třetího výzkumného kritéria. Celkově to vede 
k velké popisnosti zkoumaného tématu a k závěrům, které bez hlubšího vysvětlení nepůsobí příliš objevně. Spíše 
naopak. V práci rovněž chybí zohlednění proměny vývoje evropské integrace v době referend. Větší pozornost 
by si zasloužil také rozbor současného stavu poznání zkoumané problematiky, který je celkem stručný s ohledem 
na intenzitu akademické debaty k dané otázce. 
Práce s primární i sekundární zdroji je na odpovídající úrovni.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Z hlediska jazykového by si práce zasloužila větší pozornost. Autor používá řadu hovorových výrazů (např. s. 2, 

17) či nesprávné psaní velkých a malých písmen (např. s. 16, 30). Rovněž u citací elektronických zdrojů jak 
v poznámkách pod čarou, tak v seznamu použitých zdrojů většinou chybí datum navštívení odpovídajících 
stránek.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Celkově lze konstatovat, že práce by si zasloužila větší teoreticko-metodologické ukotvení, které by autora vedlo 

k hlubší analýze zkoumaného problému. I když autor využil ke zpracování práce primární zdroje, řada 
akademických zdrojů (zejména akademických článků) zůstala opominuta. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Mohl by se autor při obhajobě vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 
Jaký je současný postoj obyvatel Spojeného království k otázce členství v Evropské unii? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení D – E 
dle obhajoby. 
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