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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 si klade zajímavou otázku, zda prosazování principu flexicurity otevřenou metodou 
koordinace v ČR potvrzuje spíše teorii víceúrovňového vládnutí (MLG) či sociologický
institucionalismus (SI). Nicméně otázka není adkevátně metodologicky uchopena a 
operacionalizace teorie MLG je problematická. Na druhou stranu autor dostatečně 
reflektuje potřebnou literaturu a práce je logicky členěna, byť by jejím cílům spíše 
odpovídalo členění podle jednotlivých testovaných proměnných. Autor rovněž prokazuje 
znalost principu flexicurity a jeho přenášení do českých podmínek.   

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 označuje prosazování flexicurity za nezávislou proměnnou, závislou proměnnou má 
být teoretická volba mezi SI a MLG a zprostřekdující proměnné mají vypovídat o jedné či 
druhé teorii. Takto popsaný záměr je metodologicky nesmyslný, neboť z něho vyplývá že 
prosazování felxicurity je příčina jejímž důsledkem je určitá teorie. Tento zmatek je 
umocněn ještě tím, že autor tvrdí, že podníká interpretativní případovou studii, ačkoliv 
výzkum cestou proměnných je nutně výzkumem kauzálním. Adekvátní metodologický
rozvrh by vyšel z toho, že každá z teorií jinak vysvětluje prosazování flexicurity, na základě 
toho by formuloval alespoň dvě hypotézy (které by měly společnou závislou proměnnou 
v podobě prosazování flexucirtz), které by pak proti sobě testoval.  
Samotný výzkum však probíhá obhajitelnou cestou, autor si volí tři kritéria zachycující 



půběh prosazování, z nichž každé vyhodnocuje ve prospěch jedné či druhé teorie. 
Dochází k závěru, že prosazování v ČR je vedeno spíše logikou výhodnosti, nedochází 
k přenosu měkkých norem na tvrdé a příslušná jednání na tripartitě jsou věcná. Na základě 
toho usuzuje, že SI není vhodnou perspektivou, zatímco MLG je. S první částí tvrzení 
souhlasit lze s druhou nikoliv. Autor netestuje specificky MLG ale racionalistiký přístup 
k evropské integraci, k němuž má nejblíže Moravcsik. MLG má jistě racionalistické rysy ale 
je ho přínos a význam je úplně jinde.  
Samotné empirické otestování je dosti krátké a ne příliš rozpracované, operacionalizace 
hypotéz zůstává na implicitní úrovni. Je jí vyhrazena pouze jedna kapitola! Přitom by se 
mělo jednat o podstatnou část práce. 

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

bez výhrad

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

bez výhrad

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

bez výhrad

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

nejsou

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]);

zajímavé téma, problematické uchopení teorie MLG, zcela chybně popsaná metodologie, 
neadekvátní operacionalizace, nedostatečně popsaná práce s daty.

8. navrhovaná klasifikace.
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