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David Konopáč:
ltl. pilíř Evropské unie v kontextu vstupu České republiky do EvroPské unie

posuzovaná práce se zabývá tzv. třetím pilířem Evropské unie, tedY Politikou
spolupráce policejních a justčních orgánů (původně včetně vízové, Přistěhovalecké a

azylové potítit<y; Ú souvislosti se vstupem České republiky. Název práce je poněkud

oiót<utaoitní, přotože záměrem je spíše analýza vstupu Čn v kontextu právní ÚPravY

přijaté v rámci třetiho pilíře než naopak fiako vedoucí práce musím ale za tento

ne"dostatek, přítomný už ve schváleném projektu, uznat svou spoluzodpovědnost).
Téma práce je bohÚžel vymezeno příliš široce a podstatná část textu je věnována
historii'vývojó lll, pilíře per se, nikoliv vsouvislosti sprocesem rozŠÍření nebo

vstupem 
'čn. ono otázky tak jsou v práci pojednány bez toho, aniž by došlo k jejich

funkčnímu propojení a důt t"dn é analýze vzájemných souvislostí. Tento nedostatek
plyne předévšim z nedostatečného vymezení cíle práce a výzkumné otázkY. Autor

v úvodu deklaruje zámér objasnit dŮvody, které vedly členské 9tátY k Posilování
spolupráce v oblásti vnitřní bézpečnosti, al'e dále jej nespecifikuje. Záv.ér, PředloŽený
v'posiedním odstavci práce, tt",lý klade souvislost mezi vnější okolnosti (naPř.

teioristické útoky 11. záři 2o01) aiento proces, je příliš obecný a není formulována

metodologie vedoucí k jeho dosažení.

Rozsah použitých zdrojů lze celkově označit za dostatečný, coŽ ale zcela nePlatí

v případé periodickýcň publikací. Za přínos lze pokládat pouŽití interview

s prácovnirý rrnv čŘ (s, áo _ 82). práci s použitými zdroji nelze nic podstaleh9
výtknout, nícméně lze mít zato, Že odkazovat pod čarou zvlášť na každý Článek

zmiňovaných dokumentů je až nadbytečné.

pokud jde o strukturu práce, její členění je logické a přehledné, ale naznaČuje hlavní

problém práce, jímž]e jeji 
-pbpisnost, 

Autoru nelze upřít suverénní orientaci ve

)pracovávané próblematióe a'jeji detailní znalost; obsahová stránka práce je z tohoto

hiediska bezchybná. To platí Óbzvláště o pasážích věnovaných vyjednávání o vstuPu

Ó.rr.e republiký. Ažna několikmálo mísi(s. 15_ 18, 24_25,47 _48,50,55,69 -

72) však autór prakticky rezignoval na analytický přístup a zaujetí vlastního

stanovisko. příznáčn á ie v tomio ohledu formulace na s. 80, kde autor říká: ,,V
souvislosti se vstupem České republiky do EU jsem se rozhodl v závěru své

diplomové práce náte.todpovědi na otázky týkajíci se vstupu České rePublikY do

Evropské Ůnie v kontextu třetího pilíře", a to nikoliv analýzou zpracovávaných

materiálů, ale pomocí dotazů směřovaných na pracovníky ministerstva vnitra.
popisný charakter práce se odráží i v povaze samotného textu, ktený je z Podstatné
části členěn do nboů, jež mnohdy pouze reformulují citované dokumenty. l na

místech, kde není použiio členění áo'bodů, mají odstavce často délku jediné větY,

což poškozuje soudržnost textu.

stylistická a jazyková úroveň v průběhu práce .kolísá: pregnantně a zajímavé

fořmulova ne pasáže střídají místa, jejichž formulační úroveň je řádově niŽŠÍ (viz i

výše uvedený citát). Text 1e taue zárizen až příliš mnoha překlepy a gramatickými



chybami (včetně zvláštního fenoménu nesprávně a často nepochopitelně pouŽitého

středníku - viz s, 6, B, 1 6, 22,22,27 ,36, 80, B2).

Vedle obecných připomínek
objasnil

bych rád požádal autora, aby v průběhu obhajoby

o srovnání ,metody schengen' a
považuji za poněkud zmatené, a

komunitární metody na s, 14 - 15, které

. skutečnost, že tzv. strukturovaný dialog, o němž se pochvalně zmiňuje na s.
62 _ 63, bývá považaván za nástroj, jehož efektivita byla spíŠe pochybná.

V kontextu výše uvedených připomínek by neměla zaniknout skuteČnost, Že

předložen a přáceje velmi pečlivě zpracovanou faktografickou studií. BohuŽel ale trPÍ

nedostatečným koncepčním vymezením a absencí analytického přístupu, stejně jako

dalšími dílčími nedostatky. Jako konzultant práce musím vyjádřit své přesvědČenÍ, Že

mnohé z těchto nedostatků by bylo možné v průběhu psaní práce odstranit, kdyby její

autor využil možnosti konzultací. Takto mi nezbývá, než hodnotit práci jako velmi
dobrou až dobrou s ohledem na výsledek obhajoby,

Y Praze dne 20. 6. 2006


