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Diplomant si pro svou kvalifikační práci vybral aktuální problematiku demokratického 

deficitu Evropské unie. Přestože se jedná o citlivé téma, jak plyne i z významných rozhodnutí 

německého Spolkového ústavního soudu, autor správně upozorňuje, že podstatou sporu není, 

zda Evropská unie trpí demokratickým deficitem, nýbrž co lze považovat za demokratický 

deficit. V druhé kapitole práce proto rozebírá stěžejní teorie a poukazuje na přetrvávající 

otázky. Při hledání vlastní odpovědi autor nejdříve nastiňuje legislativní proces v SRN 

(kapitola třetí) a následně poukazuje, jak se v průběhu vývoje evropské integrace postavení 

Evropského parlamentu přibližovalo postavení Spolkového sněmu (kapitola čtvrtá, 

přehledová srovnávací tabulka je umístněna za textem práce). Za pozornost stojí, že se autor 

nespokojuje pouze s právním zakotvením normotvorných procesů, nýbrž reflektuje i vliv 

politické praxe v Evropském parlamentu (kapitola pátá) a možný dopad evropské občanské 

iniciativy (kapitola šestá). 

Diplomová práce je psaná přehledně a srozumitelně, je prostá zjevných gramatických 

a stylistických chyb. Při psaní práce bylo využito nejen české, ale ve velkém rozsahu 

i zahraniční, zejména anglické, literatury. Autor uplatnil své mezioborové znalosti a prokázal 

schopnost vnímat právní úpravu v kontextu historického vývoje, politické praxe 

i v komparativním pohledu. 

Pro účely diskuse při ústní obhajobě navrhuji tyto otázky: 

1) Lze ze srovnatelného institucionálního postavení usuzovat i na srovnatelné plnění 

zastupitelské funkce, neboli je druhořadost voleb do Evropského parlamentu jediným 

závažným argumentem pro přetrvávání demokratického deficitu na straně Evropské unie? 

2) Jaký význam mají debaty o (ne)existenci tzv. evropského lidu pro problematiku 

demokratického deficitu Evropské unie? 

Práci tímto doporučuji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji 

hodnocení výborně. 

Na závěr poznamenávám, že zejména první část práce je vhodná k publikaci a je ji 

možné eventuálně rozšířit o kritickou reflexi dalších představitelů evropské doktríny, byť tito 

s vlastní teorií demokratického deficitu nepřicházejí (např. kritika A. Moravcsika A. Stone-

Sweetem a na druhé straně problém přílišného aktivismu a silného postavení pouze velmi 

slabě demokraticky legitimovaného Soudního dvora EU). 
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