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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Téma diplomové práce je jistě relevantní a zajímavé. Brexit 
je fenomén, který má své kořeny v historii vztahu Velké Británie a 
evropského integračního projektu a způsob jeho průběhu jistě ovlivní vývoj 
tohoto procesu v nadcházejícím období. Autor nicméně formuluje cíle  
práce příliš široce s ohledem na komplexní povahu tématu i jeho dílčích 
segmentů. Práce je z hlediska struktury předloženého textu rozdělena 
pouze na tři části; první poskytuje výběrový přehled teorií evropské 
integrace, druhá představuje stručný historický nástin vztahu Velké 
Británie a integračního procesu od druhé světové války a třetí část práce 
má představit jakýsi přehled důsledků Brexitu pro Evropskou unii a její 
instituce. Výběr těchto oblastí však není nijak zdůvodněn. Již tato struktura 
naznačuje, že práci chybí byť i jen základní výzkumný rámec – devět řádků 
textu v úvodu práce, ve kterých je formulován cíl práce, výzkumné otázky a 
hypotéza, je naprosto nedostatečných pro představení postupu, kterým 
chce autor k tématu přistoupit. Následující dvě kapitoly pak poskytují 
kompilační texty z omezeného počtu titulů použité literatury (kap. 1), 
doplněné vybranými odkazy na dokumenty převzaté z dané literatury (kap. 
2). Třetí kapitola naopak se sekundární literaturou pracuje naprosto 
minimálně a její větší část odkazuje pouze na mediální zprávy a dokumenty 
institucí EU. Tento způsob práce se zdroji má za následek řadu 
zjednodušujících tvrzení a nepřesností. 
Práce neobsahuje žádný kritický přehled existující literatury k tématu, 
která z pochopitelných důvodů v posledních letech narůstá, což lze 
považovat za zásadní problém.  
 
Vedlejší kritéria: 
Práce je založena na výběru relevantní odborné literatury i primárních 
zdrojů, z důvodů naznačených výše, jejich relevanci pro téma práce a její cíle 
není možné jednoznačně posoudit. Stylistická a jazyková úroveň textu je 
uspokojivá. V seznamu odkazovaných zdrojů chybí některé bibliografické 
údaje. 
 
Celkové hodnocení: 
Předložená práce splňuje požadavky na magisterskou diplomovou práci 
pouze na základní úrovni, fakticky absentuje výzkumný rámec práce. Snaha 
o aplikaci vybraných teorií v závěru třetí kapitoly nemůže tento nedostatek 
vyvážit.   
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