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

 

Bakalářská práce Jana Nevoly analyzuje průběh řešení krize eurozóny v letech 2010-12. Snahou je identifikovat, 

zdali při rozhodování o reakci EU byla upřednostňována intergovernmentální spolupráce nebo spíše 

supranacionální. Autor si zvolil za teoretický rámec dvě teorie – liberální intergovernmentalismus a 

neofunkcionalimus. Formulace cíle práce je jasně definovaná a je sledována po celou dobu. 

 

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

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

 

Jsem toho názoru, že autor si zvolil náročné téma na úroveň bakalářské práce. Je vidět jasná snaha vytvořit jasný 

teoreticko-metodologický rámec, v jehož rámci probíhá analýza řešení eurokrize. Mám dojem, že se jedná o 

poměrně netradiční způsob v současných bakalářských pracích a je třeba proto přístup autora ocenit. 

 

Práce je poměrně logicky vystavěná. Nejspíše bych upřednostnil trochu jiné řazení kapitol v rámci teoretické 

části (například nejprve zmínit přehled literatury a jak na stav vědění navazuje práce), nicméně autorův styl příliš 

neruší v koherenci textu. Kapitoly jsou za sebou v zásadě logicky řazeny, mé výtky považuji pouze za osobní 

preferenci a tip pro případ psaní dalších prací. 

 

Práce s prameny se zdá v pořádku. Autor použil poměrně velké množství literatury a primárních zdrojů. 

Jednoznačně ukázal svou schopnost pracovat s akademickým texty a primárními zdroji. Stejně tak byl schopen 

napsat souvislý text na základě přečtené literatury. 

 

Práce neobsahuje žádné přílohy. Možná bych se pro příště zamyslel třeba nad časovou osou. Práci také chybí 

seznam použitých zkratek, které je dobré vždy přikládat. 

 

Co se týče teoretického a metodologického ukotvení je na autorovi vidět jednoznačná snaha o uplatnění 

teoretického rámce a zvolené metody – process tracingu. Osobně si však myslím, že jejich vlastní využití není 

v práci zcela plně využité. Myslím, že autor měl teorie více vysvětlit z pohledu svého research designu – tedy 

lépe popsat, jaké prvky, v které teorii obsahují supranacionální/intergovernmentální rozhodování a jak se od sebe 

liší. Z práce je trochu vidět, že si autor zkomplikoval práci tím, že teorie nepoužil ve své původní podobě, ale 

odklonil se od nich. Příliš tak nenavazují na samotnou analýzu. V otázce process-tracingu také není z textu cítit 

jednoznačná aplikace. Analytická část se za ní dle mého názoru dá považovat, ale pro příští práce autora bych 

doporučoval větší jasnost. 

 

I přes výše zmíněné výtky si myslím, že práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Jedná se o první větší 

text, kteří studenti píšou, a autor se jednoznačně nebál vzít si za své ambiciózní cíle. 

 

Na závěr bych možná zmínil, že jsem měl z textu občas pocit, že si autor plete Evropskou radu a Radu EU. 

Příkladem budiž věta:  

 

Architektura evropských institucí je nastavena na vzájemné koordinaci těchto orgánů. Evropský 

parlament (dále „EP“) je v procesu rozhodování například neoddělitelně spjat s Evropskou 

radou, kdy ani jedna z institucí nemůže přijmout rozhodnutí sama o sobě. 
 

Je však možné, že se jedná pouze o překlep, nebo špatně vystavěnou větu, která dává záminku k pochybnostem. 



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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Textu schází seznam zkratek, jinak po formální stránce je text v pořádku. 

 

Jazykový projev autora je dobrý. V příštích pracích bych mu možná doporučil text více řadit do odstavců. Bude 

tak pro čtenáře jednoduší se orientovat jeho argumentaci. Text také obsahuje ihned v úvodu autorovu zmínku 

o tom, že se o problematiku eurozóny dlouhodobě zajímá a přijde mu důležitá. Jedná se o jedinou věc, která 

z mého pohledu skutečně bije do očí – osobní hodnocení by se nemělo v odborných textech objevovat. 

 

Text obsahuje místy gramatické chyby, ale nezaznamenal jsem přímo problémy, které by ztěžovaly čtivost textu. 

 

Citace a odkazy na literaturu jsou zcela v pořádku. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce celkově působí solidním dojmem. Za její silnou stránku považuji jasně viditelnou snahu o aplikaci 

teoreticko-metodologického rámce. Jsem však toho názoru, že se tento cíl autorovy ne zcela povedl a 

v příštích pracích by bylo dobré si dát na toto větší pozor.  

 

Cíl práce student zcela jistě dosáhl, práce je logicky členěna a text od svého začátku až po závěr sleduje jasný 

směr. Oceňuji také, že bakalářská práce neobsahuje příliš mnoho zbytečného textu. Občas se stane, že studenti 

sklouznou ke zbytečným popisným úsekům. Studentovi se dle mého názoru tomuto povedlo vyvarovat. 

 

Téma není zcela originální, ale je dostatečně odlišně pojato na to, aby se práce dala považovat za vhodnou pro 

bakalářskou úroveň. 

 

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

  

1) Student by měl během obhajoby vysvětlit, kde vidí v rámci svých zvolených teorií supranacionální a 

intergovernmentální spolupráci. 

2) Student by měl vysvětlit, jak rozumí process-tracingu a jakým způsobem se ho pokusil aplikovat ve své 

bakalářské práci. 

3) Student by měl odpovědět na to, proč se v rámci své analýzy více nezaměřoval na národní diskuzi 

alespoň v klíčových evropských zemích.  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Navrhuji v závislosti na obhajobě známku B.  

 

Datum: 2. 9. 2020      Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


