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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;
přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda
zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická
provázanost);
Autor se ve své práci zaměřuje na analýzu ekonomických vazeb mezi Českou
republikou a Spolkovou republikou Německo zejména v období po rošíření Evropské unie
v roce 2004. Volba tématu je vedena snahou o prokázání kauzálního vztahu mezi
ekonomickým vývojem Německa a České republiky. Diplomant tak vymezuje jednoznačně
formulovanou výzkumnou otázku a stanovuje testovatelné hypotézy, které patřičně
zdůvodňuje a uvádí do širšího historického kontextu. Některá témata zohledněná v práci by
však mohla být uvedena v kontextu s aktuálními diskusemi v oboru. Například otázka
konvergence se v mezinárodních vztazích nezabývá pouze problematikou postupného
zrovnávání stupně ekonomického vývoje, ale zaměřuje se rovněž na problematiku tzv.
konvergence národních politik v souvislosti s procesem ekonomické globalizace (např.
D.W.Drezner, L. Mosley, atd.).
Práce je relativně dobře teoreticky ukotvena za využití neofunkcionalistické teorie
regionální integrace. Autor však do značné míry velmi úzce interpretuje řadu základních
neofunkcionalistických konceptů, např. spillover efekt, které představují především
mechanismy vedoucí k významným politických změnám v regionálním kontextu, jenž nejsou
v práci dostatečně zohledněny.
Diplomant pečlivě definuje použitou metodologii a v úvodu výběr řádně odůvodňuje.
Základem práce jsou především kvantitativní metody, jež využívají širokého spektra
statistických dat, jejichž výběr autor kriticky zdůvodňuje. Problematická však je
operacionalizace některých proměnných, zejména ve vztahu k širšímu teoretickému rámci.

Tyto nedostatky jsou částečně překonány prostřednictvím doplňující literatury, jenž však
autor mohl podrobit kritičtější analýze.
Struktura práce je dobře rozvržena a autor prokazuje schopnost formulovat koncepci
svého výzkumu, který usiluje o zodpovězení relevantních otázek a o jejich propojení s širší
teoretickou diskusí. Větší prostor mohl být věnován intepretaci empirické evidence
prostřednictvím teoretického rámce představeného v druhé části práce.
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);
Autor používá relevantní sekundární literaturu a vychází z širokého spektra statistických
dat, jenž následně výstižně a přesně formuluje do konkrétních poznatků. Rozsáhlý
poznámkový aparát poskytuje velké množství doplňujících informací. Autor v práci
prokazuje velmi dobré zvládnutí používaných statistických technik.Otázkou zůstává možnost
využítí kontrolních proměnných, jež by mohly vysvětlit některé diskrepance v evidenci.
Závěry, k nimž diplomant dospívá, by mohly být lépe a kritičtěji argumentované, zejména ve
vztahu k teoretickému rámci, jenž s empirickou částí pouze slabě provázán.
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);
Práce celkově splňuje kritéria požadovaných po diplomantech. V některých případech
však argumenty předložené v textu nejsou podloženy příslušným odkazem či bibliografickou
referencí (např. odkaz na argumenty P. Samuelsona či K. Marxe by měly být řádně
referencovány). Diplomant tím tak může předcházet spekulacím, že některé části práce byly
převzaty z neověřených internetových zdrojů, například z wikipedie. Například část o
současné neofunkcionalistické debatě na straně 41 odkazuje na autory, jenž diplomant
neuvádí v bibliografii a ani neposkytuje patřičný odkaz na sekundární literaturu, ve které by
o této debatě bylo pojednáváno. Zároveň se poskytnutá informace do jisté míry podobá
odkazu na wikipedii. Patřičná reference by předcházela takovýmto závěrům.
4. stylistická a jazyková úroveň textu;
Celkové jazykové zpracování odpovídá požadavkům diplomové práce, ačkoli
v několika případech větná skladba je příliš komplikovaná, což znesnadňuje porozumění.
Autor se rovněž dopouští řady gramatických chyb, které však zásadně neovlivňují
srozumitelnost. Tok textu je však výrazně narušován rozvržením odstavců, jež jsou částo
velmi krátké a neodpovídají logické struktuře a funkci odstavce v anglické odborné literatuře.
V důsledku pak takto rozčleněný text je velmi nekoherentní, což do značné míry rozmělňuje
prezentovaný argument.
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);
Bez připomínek
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

Námětem k obhajobě je otázka, jak konkrétně, tj. s představením příslušných případů,

spillover efekt přispěl k postupnému zvyšování intensity ekonomických vazeb mezi Českou
republikou a Německem?

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);
Práce splňuje kritéria kladená na magisterské diplomové práce a lze ji doporučit
k obhajobě. Především je třeba ocenit kvalitní metodologické zpracování empirické
evidence.
8. navrhovaná klasifikace.
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