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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); 
 

i. Na obecné úrovni práce volí dvě nosná témata – 1) organizační kulturu působení Senátu 
ČR v zahraniční politice a evropských záležitostech a 2) vliv Senátu v obou uvedených 
oblastech. Není však jasné, jaká je hierarchie obou témat (název práce odkazuje na druhé 
téma, použitá metodologie se naopak týká prvního tématu) a jejich vzájemný vztah. 
 
Na konkrétnější úrovni je vymezení tématu slabší. Práci chybí menší počet (1-3) klíčových 
výzkumných otázek pro každou z uvedených oblastí. Namísto toho si klade větší počet 
otázek, jejichž hierarchie, vzájemné vztahy a zdůvodnění (vazba na předchozí výzkum) 
nejsou zcela jasné. Konceptuální propracování klíčového konceptu kultury je poměrně 
nerozvinuté. Autorka přichází s některými koncepty (hierarchie, „klub“, styly vedení, 
identita), které ale nejsou dostatečně rozpracovány a proto se jí obtížně vyhodnocují. 
 
Téma je nicméně pro diplomovou práci přiměřené a je i původní (absence výraznějšího 
výzkumu působení Senátu v těchto oblastech). 
 
ii. Problémem práce je, že si vytváří metodologický rámec pouze pro první uvedené téma – 
výzkum organizační kultury Senátu (etnografický přístup). Ani tento rámec ale není 
dostatečně propracován – v metodologické kapitole (kapitola č. 1) autorka spíše popisuje 
práce používající uvedený přístup než-li vlastní postup. Etnografický přístup navíc nelze 
pochopit a smysluplně použít bez jeho zasazení do odpovídajícího teoretického přístupu, 
kterým je (obecně řečeno) strukturalisticko-idealistický přístup. Práce však bohužel tuto 



teoretickou kontextualizaci neobsahuje. 
 
Jak bylo zmíněno, pro výzkum druhého tématu (vliv Senátu) žádný konkrétnější rámec 
formulován není. Přestože existuje početná literatura, která takový rámec nabízí (viz 
zejména práce Andrease Maurera, Torbjorna Bergmana nebo Philipa Kiivera). Důsledkem 
toho je, že se práce v oblasti formálního vymezení i působení Senátu místy soustředí na 
vedlejší (COSAC, Lisabonská smlouva) nebo spíše podružné (komunikace s Komisí) 
záležitosti. 
 
iii. Volbu zdrojů považuji za slabou. Jednak je použitých zdrojů poměrně málo, především 
sekundární akademické literatury. Přestože autorka věnovala svou práci parlamentu, 
v seznamu literatury prakticky absentují jakákoliv klíčová, mezinárodně uznávaná díla 
zabývající se parlamentem jako institucí. Práce navíc vůbec nepoužívá ani klíčové knihy a 
články zabývající se působením parlamentů v oblasti evropských záležitostí. V práci 
naprosto dominují pouze práce českých autorů. 
 
Při rozboru pravomocí se práce soustředí na dva sekundární zdroje (Král – Bartovič a 
Georgiev) namísto vlastní analýzy primárních zdrojů. 
 
iv. struktura práce má přijatelnou logiku (1. formální pravomoci Senátu, 2. kultura Senátu, 
3. skutečné aktivity a vliv Senátu) 
 

 
 

 
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); 
 

výběr zdrojů – považuji celkově za nepříliš dostatečný (viz výše) 
 
interpretace a argumentace v rámci práce kolísají – poměrně silné jsou v částech 
zabývajících se kulturou a působením Senátu v praxi, ale slabý je popis formálních 
pravomocí Senátu (chybí mu jasné analytické zaměření, viz výše) 
 
formulace vlastních poznatků – je třeba ocenit, že autorka formuluje vlastní poznatky a to 
v souvislosti s kulturou Senátu a jejím vlastním výzkumem prováděným v rámci stáže. 
Práce přináší větší množství zajímavých postřehů a zjištění o každodenním procesu 
v druhé komoře českého parlamentu ve zvolených oblastech - např. co se týče identity 
senátorů, vnitřní hierarchie, apod. 
 

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
v pořádku 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 



v pořádku (pouze zvláštně působí, že autorka hovoří v množném čísle, přestože výzkum 
prováděla sama) 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

v pořádku 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Můžete nějak charakterizovat dosavadní výzkum působení parlamentů v oblastech 
zahraniční politiky a evropských záležitostí? 
 
Můžete definovat dvě, tři klíčové otázky, které si Vaše práce klade? 
 
Jaké jsou klíčové komponenty organizační kultury parlamentu (v obecné rovině)? 
 
Podle jakých kritérií můžeme posuzovat vliv parlamentů v evropských záležitostech? 

 
 

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]); 
 

DP Michaely Stachové odpovídá požadavkům kladeným na DP a doporučuji ji k obhajobě. 
K jejím silným stránkám patří 1) volba přiměřeného a původního tématu, 2) pokus o 
aplikaci konkrétní a vhodné metodologie a 3) formulace vlastních poznatků o každodenním 
procesu a vztazích probíhajících v Senátu v oblasti zahraniční politiky a evropských 
záležitostí. 
 
Práce má několik slabých stránek, které se týkají její celkové koncepce. Za nejslabší a 
nejvíce problematickou stránku práce považuji volbu a použití velmi malého počtu zdrojů 
z oblasti akademické literatury (absence jakýchkoliv klíčových prací o parlamentech). 
K dalším zásadním problémům práce patří: 1) nedostatečná identifikace klíčových otázek, 
2) absence konkrétnějšího rámce pro výzkum vlivu parlamentu v oblasti evropských 
záležitostí, 3) přesnější vyložení vlastního pojetí (použití) etnografické metodologie a 
rozpracování kultury jako jejího klíčového konceptu v případě Senátu. 
 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
„dobře“ (případně „velmi dobře“) 
 
 
datum       podpis 
 
12. 6. 2011 
 

 

 
 
 


