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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 

Práce se věnuje institucionálnímu ukotvení a rozhodování na evropské úrovni v době krize eurozóny. 

Cíl práce a její výzkumná otázka není jasně definovaná. Na jednu stranu se zdá, že práce chce 

odpovídat na otázku, jestli byla krize řešena „primárně institucemi Evropské unie či přímo členskými 

státy” (s. 9). Zároveň vtahuje do otázky dvě alternativní teorie evropské integrace – liberální 

intergovernmentalismus a neofunkcionalismus – bez většího propojení s otázkou. A v závěru tvrdí, že 

hypotéza práce předpokládala větší iniciativu na straně členských států „kvůli nedostatečnému 

institucionálnímu rámci eurozóny” (s. 40). Není tak zřejmé, jestli jde autorovi o testování 

alternativních teorií, o zhodnocení role evropských institucí, anebo o hledání důvodů pro větší vliv 

členských států. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce se zabývá relevantním tématem, které je nicméně poměrně dobře prozkoumané, byť autor v 

úvodu tvrdí opak (s. 9). Rolí institucí a řešením krize eurozóny se zabývají desítky článků a knih. 

Koneckonců s řadou z nich autor pracuje. Jistě by bylo možné najít určitý aspekt krize a evropských 

jednání a související otázku, která dosud nebyla zodpovězena, žádná z těch, které práce (nejspíš) 

nabízí, to ale není, případně jsou tak široké, že na ně není možné odpovědět. 

 

Hlavní problém práce je, že autor čtenáři nedostatečně vysvětluje, co dělá a proč. Fakt, že ho zajímá 

problematika eura je jistě relevantní pro výběr tématu, už ale nestačí pro formulaci otázky. Ta by měla 

vycházet z toho, co o tématu víme a nevíme. Dozvíme se také, co autor plánoval dělat, ale nakonec se 

rozhodl nedělat, což není popravdě vůbec relevantní. Nicméně se nedozvíme nic o tom, s jakými 

zdroji pracuje, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, jakým způsobem je analyzuje a co přesně v nich 

hledá, aby našel odpověď na svoji výzkumnou otázku. 

 

Nejasná je také role teorie v práci. Obě využité teorie se snaží vysvětlovat dlouhodobé trendy evropské 

integrace. Je značně naivní se domnívat, že dokáží vysvětlit každé jednotlivé rozhodnutí a aktivitu 
aktérů, které záleží na právním rámci, politickém kontextu i na osobách sedících kolem jednacího 

stolu. Teorie není nijak překlopená do faktorů, které by bylo možné využít při analýze empirie. Navíc 

se při jejím představování prolíná s popisem faktů týkajících se krize a jejího řešení, čímž práce 

předjímá vlastní analýzu. Zcela nesrozumitelná je věta „Výše popsané aspekty teorie 

neofunkcionalismu budou při analýze zohledněny jako celek.“ (s. 23). 

 

Vzhledem k nejasné otázce a chybějícímu vysvětlení metody analýzy je obtížné najít v práci nějaký 

koherentní argument. Struktura je nicméně standardní, byť není zřejmé, proč se práce zaměřuje právě 

na institucionální strukturu a jednotlivá rozhodnutí. Práce s fakty je relativně slabá. Text nabízí některé 

velmi silné výroky bez větší podpory v datech, jako například věta „Například Německo by se 
takovým krokem dostalo do dlouhotrvající recese.” (s. 21). I výroky, které nemají vůbec žádný obsah, 

jako věta „Je nesporné, že vlády byly motivovány domácími i zahraničními zájmy.“ (s. 28). 

 



Práce pracuje s primárními zdroji jen ve velmi omezené míře, ačkoli výzkumná otázka přímo vybízí 

k tomu, aby se autor ponořil do jednotlivých vyjednávání a alternativních textů rozhodnutí, kde by 

možná bylo možné vystopovat vliv jednotlivých aktérů. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po jazykové stránce je práce v pořádku. Gramatických chyb či překlepů je minimum. Práce by si 

možná zasloužila seznam zkratek, protože těch se v textu objevuje relativně hodně. Poznámka č. 42 

chybí. Není jasné využívání zkrácené formy „inter.“ (s. 19 a 20), kde jde zřejmě o nedopsané slovo 

intergovernmentalismus. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  

Celkový dojem je spíše slabý. Práce nedokáže jasně definovat otázku, ani přijít s jasným způsobem 

hledání odpovědi. Závěr, totiž že členské státy hrály při hledání řešení krize eurozóny hlavní roli, je 

všeobecně známý, přispěl dokonce k formulaci tzv. nového intergovernmentalismu. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 

tři): 

  

Během obhajoby by mohl autor odpovědět na následující otázku: 

1. Srovnáme-li krizi eurozóny s nastávající ekonomickou krizí, do jaké míry se nadnárodní 

instituce poučily a převzaly iniciativu při hledání řešení? Změnila se nějak politická nebo 

institucionální situace, či kontext? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou D. 
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