
UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 
_______________________________________________________________________________ 

Posudek bakalářské práce (Politologie a mezinárodní vztahy) 
POZNÁMKA: Formulář vyplňte, vyberte známku, vytiskněte, podepište a doručte na sekretariát IPS. 
 
Jméno a příjmení autora/ky posudku doc. PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 

Pracoviště KMV 

Posudek Oponent/ka 

Jméno a příjmení autora/ky BP: Tomáš Fech 

Název BP: Neúspech systému spitzenkandidátov při výbere predsedu Európskej komisie v roku 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 
Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Předložená práce je ambiciózním pokusem nalézt vysvětlení selhání systému Spitzenkandidaten při 
obsazení pozice předsedy/-kyně Evropské komise. Téma je dobře zvoleno, práce má jasnou strukturu 
a autor kompetentně provádí literature review. Teoretické ukotvení práce je solidní a argument je 
obecně formulován souvisle a přehledně. Slabší stránkou práce je metodologické uchopení. Není 
jasné, proč je užita metoda shody, pokud mají být zkoumány dva různé výsledky procesu v 
diachronním srovnání (2014/2019). Zda se ve skutečnosti jedná o různé výsledky je přitom 
diskutabilní, jak místy naznačuje sám autor – není nepravděpodobné, že Jean-Claude Juncker nebyl 
v roce 2014 vybrán Evropskou radou jako předseda Komise proto, že byl zároveň nominantem EPP. 
Z argumentu není vždy zřetelné, co má být vysvětleno – zda zavedení systému, nebo jeho selhání. To 
ovlivňuje i formulaci hypotéz. Např. H1 předpokládá, že systém se ujme, pokud ho členské státy 
vyhodnotí jako efektivní. Protože efektivní nebyl (z hlediska snížení transakčních nákladů), neujal se a 
hypotéza byla potvrzena. Z logického hlediska je takový myšlenkový postup nicméně problematický. 
Zúžení hypotéz, mj. omezení pohledu racionalistického institucionalismu na problematiku 
transakčních nákladů, potom omezuje pole možných vysvětlení a upozaďuje např. ta, která kladou 
důraz na udržení kontroly členských států jako principals v procesu obsazení Komise a obecně jejich 
postavení proti dalším institucím, zejména snahám Evropského parlamentu o emancipaci, kterou 
problematizují mj. i nyní v souvislosti s výsledky COFEU. 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 



Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: C 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 28. 5. 2022 Podpis: _______________________ 


