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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 zkoumá průběh evropského legislativního procesu na případě nařízení o evropské 
občanské iniciativě. Práci teoreticky zasazuje do konceptu víceúrovňového vládnutí s 
cílem analyzovat vliv různých typů aktérů (vládních i nevládních) z evropské i domácí 
úrovně. Pro samotnou analýzu vyjednávání o nařízení o evropské občanské iniciativě pak 
používá metodu rozboru procesu. 
Struktura textu logicky vychází ze stanoveného cíle práce a chronologie procesu 
vyjednávání.  

 
 

 
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); 
 

Za jednu z nejsilnějších stránek práce považuji práci s primárními zdroji, které jsou stěžejní 
pro zkoumání konkrétního legislativního procesu. Domnívám se, že se autorovi podařilo 
identifikovat a vyhledat všechny ne vždy snadno dostupné či přehledné informace. 
Navzdory velkému množství faktických informací o postojích jednotlivých aktérů je pak 
práce přehledně strukturovaná a formulovaná, co umožňuje autorovi vyvodit jasné závěry 
o úspěchu jednotlivých aktérů v procesu. Zároveň ale autor správně otevřeně připouští, že 



vzhledem k neúplné transparentnosti procesu mohly proces ovlivnit i faktory, které ve své 
práci nemohl postihnout. 

 
 

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

 
Práce splňuje standardy vědeckého textu. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická a jazyková úroveň textu je dobrá. 
 
 

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

Výtisk práce je úplný. 
 
 

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

 
 
 

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]); 
 

Práce splňuje požadavky na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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