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Práce kolegy Jiroty představuje analýzu procesu evropeizace dvou významných politických 
subjektů v ČR, které se k procesu evropské integrace staví značně kriticky až odmítavě – 
ODS a KSČM. Autor ve své práci ukazuje příčiny tohoto postoje, a to na základě analýzy 
vývoje celého procesu evropeizace těchto stran. Autor si velmi vhodně zajímavě položil 
základní výzkumné otázky. Zkoumal jednak proměnu programatiky ODS a KSČM v průběhu 
integračního procesu již od počátku 90. let, jednak vývoj postoje obou stran k evropské 
integraci před vstupem ČR do EU a po něm, a nakonec snad nejzajímavější otázku po vztahu 
mezi ideologickým ukotvením obou stran a jejich pohledu na evropskou integraci. Všechny tři 
položené otázky autor podrobně rozpracoval a odpovědi na tyto otázky, obsažené jednak 
v jednotlivých kapitolách práce, tak poté ve stručnější verzi v závěru dokazují autorův 
erudovaný přístup k této problematice. 
Autor se především snaží ve své práci sledovat změny v evropských postojích, kterými 
zkoumané politické strany prošly v důsledku praktické účasti zástupců těchto stran 
v evropských institucích i v důsledku debat na domácí politické scéně, do kterých se na 
evropská témata tyto strany v běžném politickém „provozu“ zapojovaly. Za zajímavou a 
přínosnou považuji také analýzu volebních výsledků ODS a KSČM v evropských volbách, 
jakož i jejich volebních kampaní v evropských i českých sněmovních volbách, se zaměřením 
na evropská témata.   
Teoretická báze práce je založena na solidním studiu odborné zahraniční (zejm. Radaelli, 
Ladrech, Mair, Stefano, Taggart) i domácí (Hloušek, Pitrová, Kopeček, Gjuričová, Cabada) 
literatury k této problematice. Vycházel také ze studia aktuálních odborných článků, 
vycházejících k této problematice v Sociologickém časopise a dalších odborných periodikách. 
Významnou součástí zdrojů jeho práce byly také pochopitelně stranické dokumenty ke 
zkoumané problematice. Autor dokázal velmi vhodně aplikovat poznatky ze studia 
teoretických konceptů evropeizace na problematiku zkoumaných českých politických stran.  
Přes občasné stylistické nedostatky, překlepy či gramatické chyby (které zcela zbytečně 
snižují kvalitu práce) představuje práce kolegy Jiroty podle mého názoru velmi kvalitní text, 
kterým autor dokázal, že je schopen nejen zpracovat rozsáhlé množství odborné literatury, ale 
také docházet k vlastním, odbornými argumenty podloženým závěrům. Proto práci hodnotím 
známkou výborně. 
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