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Bakalářská práce studentky se zaměřuje na úkol vyžadující výbornou orientaci v často 

nepřehledném množství úmluv, dohod, smluv,deklarací atd. a jejích následnou interpretaci. 

Dá se říci, že se první úkol podařilo splnit na úrovni právní vědy, zatímco na interpretaci moc 

místa buď nezbylo, nebo se o ni studentka ani nepokoušela. Celkově je práce do jisté míry 

zatížená byrokratizací jazyku a terminologie, což je jistě dané výběrem tématu, ale také i 

přístupem autorky. Nicméně, podařilo se v plném rozsahu splnit zadání práce, jakkoliv působí 

značně suše. Zdá se mi, že forma, kdy studentka uvede smlouvu, popíše jí, uvede pozice 

jednotlivých zemí a ze smlouvy vyplývající instituce a pak to vše znovu znázorní v tabulce, 

neusnadňuje čtení textu, a to právě protože je interpretaci pak věnováno daleko méně 

prostoru. Též si nejsem jistá, zda by práci neprospělo vložit více sociologického přístupu, 

aspoň po metodologické stránce na mě práce působí spíše jako právnický diskurs. 

Například, velmi bych uvítala další rozvedení myšlenky ze str. 10, bez ohledu na konkrétní 

smlouvy, o střetu dvou možných přístupů k evropské integraci, a sice mezivládního a 

nadnárodního. Totéž platí u tvrzení, že došlo k výrazným kompetenčním posunům mezi 

mezinárodní úrovní (kterou zastupuje Komise) a mezivládní úrovní (Rada) ve prospěch první 

instituce. Chybí zde vysvětlení, proč k takovému důležitému posunu došlo. Kontextualizace 

institucionálních změn není v práci dostatečně zřetelná. Mám na mysli to, co studentka občas 

činí, jako například když popisuje vliv jednotlivých politických událostí na proces evropské 

integrace (viz. str. 22). Naopak, když se na str. 24 zmiňuje o tom, že zdržování ratifikace 

Maastrichtské smlouvy ukázalo, jak je EU vzdálená  běžným občanům, propásla možnost nás 

seznámit s možnými důvody tohoto odcizení. 

Autorka se výborně orientuje v základech struktury EU, příkladem je její deskripce tří pilířů 

EU. Proto je občas úchvatné sledovat, jak se obtížně, ale jistě vyvíjí institucionální rámec EU, 

kdy na tento proces neustále tlačí potřeba národnostních států zachovat své kompetence, a 

přesto zároveň potřeba stavět na společných zájmech, potřebách a kulturních zkušenostech. 



Vzhledem k výše uvedenému práci hodnotím jako vynikající a navrhuji bodové hodnocení 45 

bodů. 
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