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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce zkoumá chování českého parlamentu v procesu přijímání právních norem Evropské unie, a to zejména  
prostřednictvím analýzy odůvodněných stanovisek k návrhům unijní legislativy, které český parlament vydal od 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce uvádí přehled současné akademické debaty o demokratickém deficitu a navrhovaných řešení jeho 
omezení, a to s důrazem na debatu o mechanismus „žluté karty“  podle Lisabonské smlouvy a na kritiku 
současného systému. Jádrem práce je pak analýza odůvodněných stanovisek vydaných oběma komorami PČR co 
do jejich obsahu, shody se stanoviskem vlády a částečně i ve vztahu ke stranickému složení dolní komory 
v jednotlivých volebních obdobích.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Občas stylistické nebo jazykové neobratnosti (a anglicismy), jako např. na s. 5 „udělala z národích parlamentů 
hlídače principu subsidiarity“, „chybí jim nějaký leader“ (s. 6), „odpovědnost zvolených uředníků vůči svému 
elektorátu“ , zde jde asi překlad z anglického „officials“ (s. 10), „porušení kruhu odpovědnosti“ (s. 18) nebo „v 
nezávislosti na složení PS“ (s.45). 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
   
Solidní případová zpracovávající primární prameny, ale s relativně vágní výzkumnou otázkou. Nejsilnějsí částí 

práce je zpracování obsahu a formy jednotlivých odůvodněných stanovisek PČR a jejich vazby na vládní 
pozici k příslušné normě. Slabší sekce o mezistranické dynamice – ignoruje např. marginální pozici výboru 
pro evropské záležitosti nebo obsahuje dosti radikální tvrzení o absenci demokratické legitimity úřednických 
vlád.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Proč podle autorky nění překvapivé, že za úřednických vlády odůvodněná stanoviska parlamentem vydána 
nebyla? (s.30)  
 
Existovala při vydávání odůvodněných stanovisek českého parlamentu nějaká koordinační aktivita s národními 
parlamenty jiných členských států, např. s cílem dosáhnout minimálního počtu stanovisek pro aktivaci žluté 
karty?  
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): B.  
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