
Posudek na bakalářskou práci Šárky Zahálkové „Německá evropská politika rozšíření 
po 1.5.2004-kontinuita či změna?“ 

 
 

Předložená bakalářská práce splňuje po formální stránce veškeré požadavky, které jsou 
kladeny na tento druh kvalifikační práce. Autorka řádně odkazuje na použité prameny, jakož i 
předložená práce obsahuje anotaci, resumé, seznam literatury, projekt bakalářské práce atd. 
 
Po formální stránce: 
 

V předložené práci jsem objevil několik málo gramatických či lexikálních nedostatků, 
které pro úplnost uvádím s tím, že tyto ve svém souhrnu nemají vliv na kvalitu předložené 
bakalářské práce. 

Na s. 8 namísto „sebou“ správně „s sebou“; na s. 10 vypustit slovo „konstant“ – 
nevhodný, nejasný termín (taktéž viz s. 52); na s. 19 v poznámce pod čarou č. 51 namísto 
slova „legislativu“ použít slovo „právo“; nenavázané poznámky pod čarou na s. 20; na s. 23 
v poznámce pod čarou č. 72 uvádět vnitřní trh s počátečním malým písmenem; na s. 26 
správně uvádět v poznámce č. 86 jméno kancléřky Merkel, nikoliv „Merkem“; na s. 28 
jednotný vnitřní trh uvádět s počátečním malým písmenem; na s. 33 za slovem „kritérií“ chybí 
čárka; na téže straně správně „specifická“ namísto „specifických“; na s. 36 namísto „zprávy“ 
použít správně „správy“; na s. 38 namísto „menšinových“ použít „práv menšin“; na s. 42 za 
slovo „západní“ doplnit slovo „Evropy“; na s. 43 správně uvést „v čele“ nikoliv „včele“; na s. 
52 vypustit čárku za slovem „rozhovory“; na téže straně před slovo „sebou „ doplnit 
předložku „s“; na téže straně správně uvést „vycházející z hodnot“; na s. 53 za slovo 
„prohloubení“ doplnit slovo „integrace“. 
 
Po obsahové stránce: 
 
Na s. 18 autorka uvádí, že vláda Gerharda Schödera opustila v roce 1999 diskriminující 
koncept první vlny rozšíření. V kontextu práce mi není jasné, proč by bylo lze označit první 
vlnu rozšíření na diskriminující, zejména pokud se výběr států omezoval na země střední 
Evropy, které byly z hlediska ekonomické a politické transformace nejlépe připraveny na 
rozšíření. V rámci ústní obhajoby objasnit. 
 
Na s. 20 v poznámce pod čarou č. 52 chybně uvedeno, jaká vláda v roce 1998 skončila u 
moci, nejednalo se o vládu CDU/CSU, ale o vládní koalici CDU/CSU a FDP. 
 
Na s. 34 až 35 je mi nejasný vztah podpory vstupu Bulharska a Rumunska do Evropské unie a 
Paktu stability. Autorka uvádí, že výsledkem obnovy a stabilizace jihovýchodní Evropy byl 
Pakt stability. Nevím, o jaký Pakt stability se jedná, neboť tento pojem je obvykle užíván 
v souvislosti s vytvořením Evropské měnové unie a jeho smyslem bylo nastavení 
transparentních pravidel pro hospodářskou politiku států eurozóny. V rámci ústní obhajoby 
vysvětlit. 
 
Na s. 47 autorka uvádí, že pro SRN bylo podmínkou dalšího rozšiřování Evropské unie přijetí 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu. V rámci ústní obhajoby by bylo žádoucí uvést, jaké byly 
hlavní důvody pro přijetí návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, neboť v kontextu autorčiných 
slov by se mohlo zdát, že rozšiřování Evropské unie o další státy bylo hlavním důvodem 
reformy primárního práva, nicméně to byl pouze sekundární efekt celé institucionální 
reformy, která se završila schválením Lisabonské smlouvy.  



Hodnocení: 
 

1) pro účely ústní obhajoby doporučuji, aby se autorka vyjádřila k výhradám uvedeným 
v části „Po obsahové stránce“; 

2) taktéž doporučuji se vyjádřit k otázce německého postoje k rozšíření Evropské unie o 
Chorvatsko a zejména k německým debatám, zda nespolupracování Chorvatska 
s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii má podmiňovat vstup 
Chorvatska do Evropské unie; 

3) jaký je v současnosti postoj SRN k prohlubování evropské integrace, zejména pokud 
jde o vážnou krizi Evropské měnové unie – zastínění základních otázek. 

 
 
 
Závěr:  
 

Bakalářskou práci Šárky Zahálkové „Německá evropská politika rozšíření po 
1.5.2004-kontinuita či změna?“ lze hodnotit na pomezí mezi výbornou a velmi dobrou. 
Stupeň klasifikace doporučuji odvíjet od kvality odpovědí na výše položené otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. června 2010 
 
 
       JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r. 
 
 
 
 
 


