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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce   X      
1.2. Metoda práce    X     
1.3. Struktura práce   X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

Autorka se původně chtěla zabývat tím, do jaké míry a v jakých oblastech Evropský parlament ovlivnil 
podobu finanční perspektivy 2007-2013 a podobu rozpočtu pro rok 2009. V úvodu práce vysvětluje, že 
původní cíl práce mírně pozměnila. Namísto vlivu Evropského parlamentu na oba uvedené politické 
výsledky se v práci zaměřila na to, jaké priority při jejich vytváření prosazoval. K úpravě cíle autorku vedla 
nedostupnost dat. V souladu s tím se změnily i metodický postup a struktura. Změnu lze označit za 
pochopitelnou a ke prospěchu věci. 

 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  2 
2.2 Pochopení zpracované literatury  1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu   1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  1 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 



 
Za jediné slabší místo práce považuji absenci analýzy preferencí Evropského parlamentu v obecné rovině. 
Jedná se sice o zatím relativně málo zkoumané téma, ale některé práce k němu existují (S. Hix, A. Kreppel). 
Pokud zkoumáme priority, které parlament prosazoval, je logické se obecněji věnovat tomu, jaké preference 
a priority parlament zpravidla zastává. Tato analýza by autorce umožnila lépe zdůvodnit její hypotézu, 
případně formulovat i alternativní hypotézy.    

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce   1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů  1 
3.3 Dodržení citační normy  1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh  1 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
 1 

3.5 Grafická úprava   1 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) (max. 
500 znaků) 
 

Z různých uvedených formálních hledisek je práce v pořádku. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Jedná se o velmi zdařilou práci. Autorka správně a důkladně popisuje zapojení Evropského parlamentu do 
schvalování rozpočtu EU. Následně také prokazuje velmi dobrou schopnost aplikovat tyto obecné poznatky 
na problematiku vytváření finanční perspektivy 2007-2013 a rozpočtů pro roky 2008 a 2009. Za jediné 
omezení práce považuji absenci analýzy preferencí Evropského parlamentu v obecné rovině. To však nic 
nemění na tom, že se celkově jedná o mimořádně kvalitně zpracovanou bakalářskou práci. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Proč se práce při rozboru obecného fungování Evropského parlamentu zabývá pouze jeho pravomocemi 

a nikoliv již objasněním jeho typických preferencí, případně vnitřního rozhodovacího procesu, ve kterém 
preference parlamentu vznikají (druhé obecné téma přímo související s obsahem práce)? 

5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

      



 
 
 
Datum: ……………4. června 2009…………                                                                Podpis: ……………………………….. 


