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N'lirko Kašpar se vc sr,é bakalářské práci zanlčřil rra ref'ercnclun jako jeclell ze clr,clu
ziikladrlích zpťlsobťr ratil'ikace re fbretn zakláda.iících snrluv cvropské intcgrace .

Ilaktograíickotr záklaclnu této diskr-rsc tvoří čtyři případové sti-rdic včtlclvané refěrenclťttn tl
ťrstar,'rlí stnlouvč,.jež,,,, roce 2005 probčlrla l,e ŠpančlskLr, Irrancii. Nizozcrllsku a
LltceIlbttrsktr. Ve souht,nné ar,alýzc -1elíž přínos spočívá m.i. v totl. že zolrleclrltrje rlejer' obě
neúrspěšná re í'crencla. ale lllasování ve Šparělsku a Lucetnbursktr. jimž se ze stratlr.,
akaclernlcké obcc dosttir,á.jen rrrirlirnull pozornosti - atrtor dospír,á k závěrtt, který r,lrcldnost
ref-ercncJ pro rirtiílkaci prinrárnílro priiva llvropské unic spíšc zpochybňuic. tJkaztrjc se. žc vc
r'šcch zctllích. l<cle re f'erendr,tm o útstavtlí snrlclltl,č probčhlil. se voliči říclili rre.jcn názorcnt rla
kor-ikrótrlíclokunent" o nčmž rozlrodovali, alc sor:bčžnč i sr,ýrrl postojeIrr k c]alšíIn otiizkárrl
ei'rollské iIltcllrtrcc a také laktorv. které s evropskou intcgrací přínrcl nesouvisel\,.

['řes nčktllik clílčícIr r,ýlrrad. které níže r_rvlldírl, považuji předloženor"r prlrci zc vclt1-1i zclirt'ilort.
Má jcdnozI-iztčně a vzlrleclem k nrožnostenr bakiilářské práce aclel<vátrrě vytnezcné télna (při

.jeho zpřesňoviitrí však autor bohužel opotllenltl Lrpravit název prirce!), vlroclnč íbrttrulovatlor.t
tezi a loeickoLr a plIlě lirnkční strukturu..Iejíjazl,kol,á a lbrnllrlrlí útroveň ie r,,ýbolnlr.'l'cxt
vlroclně propoIuje dcskriptir.ní a analytickor_r složkrr.

Vzhleclenl k t,clativnínlu nedostatktr ,.klasické'' sekurrclární akacle rnickó lite ratr_tr1, (nlonograflc.
oclborné stati,.) byl autor z ve lkó čzisti odkiizlin na elektronické zdroie rťlznorodé pol,irhy,
statistik1,,. brie/ing nole,y, zpravodajskó servery atd..Ie škocla, že jeho pozornosti Lrniklv např.
stLrclic LI)I]I{Nr [{el'ercrrclr,rrn Brielings vydávirné Sussex Iluropean Instittrte. SoLrvise_iící
l'ýhracla snlěřr-rIe ke členění bibliografre v sekci ..poLržitii literatura" byclr považtlval za
vhcrclné oclclčtit stanc]arclní sckLrnclárrií literaturtt ocl zpravoclajských člrinkii.

N,'íohl bl'aLrtor 1lři obhrijobě objasnit tvrzetlí na s. l0-1l. že..clťrvody občar-rťr pro rozhoclo,u,ání
v relěrenclr_t nc_jsou. například r-ra rozdíl ocl lolcbIlích r,ýsleclkťr, exaktrlč tllčt'itclnó''?

I)o.jaké rníry,.je pocllc nčj tnožné nastíněr-ié,,,ýlrracly k re fbrcrldLr.jako zpťrsobLr ratitl]<ace
rcÍilreIn zakllrda.jících snrluv evropské integracc vztáhntlut k instituttr reí'eretlda a přímé
clcrlltll<rac i i tlbectlč'j

I)rircc ]\[irktl Kttšparlt pocllc nrc{ho nazoru přcd Lrveclcrló clrobrló připonlírlky, jccltlozrlirčIlč
splňLric nirroky na bakaliiřské prirce kladenó. Dtlporuču.iiji proto k obha.jobč a nar,,I,IlLr.ji. ab1

b1,1a hoclrltlccnir stupněrll vÝbo rnč.
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