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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);

Diplomant si zvolil téma analýzy legislativního procesu. Na příkladu nařízení o Evropské
občanské iniciativě si klade za cíl vysledovat, jak jednotliví aktéři zainteresovaní na podobě
legislativního aktu artikulují svá stanoviska, vyjednávají a jaké výsledky celý proces z jejich
pohledu přináší. Práce se opírá o teoretický koncept víceúrovňového vládnutí, který
kombinuje s metodou sledování procesu formou jednopřípadové studie. Výběr tématu je
dobře zdůvodněn. Práce je založena na širokém výběru primárních zdrojů a solidním
výběru relevantní sekundární literatury.
Struktura práce logicky odráží stanovený postup, tj. nejprve diplomant nastiňuje teoretický
přístup a použitou metodu, následně popisuje legislativní proces. V následujících částech
pak je prezentována vlastní analýza a závěry.
Formulace cílů práce v úvodní kapitole je pouze rámcová, proto výběr teoretického rámce i
partikulární metody nejsou jednoznačně zdůvodněny, resp. volba jednopřípadové studie
se nejeví jako dobře zdůvodněná. Z pohledu aktérů, jejichž cíle a jednání jsou předmětem
zájmu, se nejedná o standardní legislativní proces, ale fakticky o „ústavní“ pravidlo, jehož
výsledná podoba bude mít významný vliv na možnosti jejich působení. Rovněž chybí
nástin, jakým způsobem má sledování procesu odkrýt kauzalitu v jednání aktérů, zvláště
pak s ohledem na zmíněný nedostatek informací o některých interakcích mezi aktéry a
jejich výstupech. Naskýtá se tedy otázka, zda sledování procesu je vhodnou metodou,
pokud není možné všechny předpokládané klíčové aspekty celého proces popsat.

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);

Diplomant staví na širokém výběru primárních dokumentů k projednávání, jejich seznam je
nicméně o poznání širší, než odpovídá odkazovaným místům v textu.
V návaznosti na výhradu k vymezení metodologie projektu je třeba konstatovat, že
operacionalizace proměnných a jejich vzájemných vztahů zůstává pouze v deklaratorní
podobě, tj. fakticky k ní nedochází (s. 9). Některá uchopení použitých konceptů nejsou
náležitě zdůvodněná a je rozhodně možno s nimi polemizovat (např. považovat zájmové
skupiny za samostatnou úroveň vládnutí – s. 10). Jakkoli autor formuluje na základě
literatury „předpoklady práce“, není z nich jasné, jaké vztahy lze mezi aktéry v daném
vybraném případě očekávat a jaké rysy jednání pak mají být při sledování procesu hledány
či pozorovány. Autor neformuluje žádné hypotézy. Závěrečná věta první části práce (s. 11)
poukazuje na neujasněnost v této věci.
Některé aspekty sběru dat autor bohužel nevysvětluje, např. proč jsou do výzkumu zahrnuty
pouze zájmové organizace registrované Komisí – předpokládám proto, že je Komise k této
předloze oficiálně konzultovala, ale z hlediska cílů práce to nejspíše není nejčistší postup,
zvláště s ohledem na konstatování, že není jasné, co Komise vlastně konzultacemi míní (s.
36). Existují nějaké z hlediska zájmu o vybraný akt významné organizace, které u Komise
registrovány nejsou a mohly mít příležitost stanovisko Komise ovlivnit? Jsou nějaké takové
registrovány u Evropského parlamentu?, příp. nejsou registrovány u žádné z těchto
institucí). Též, proč jsou do výzkumu zařazeny dokumenty dostupné v češtině a slovenštině
(není jasné, zda jsou zároveň dostupné i v některém z pracovních jazyků EU).
Diplomová práce byla zpracována v souladu se schváleným projektem, odchylky jsou
v práci vysvětleny.

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

Práce splňuje kritéria požadovaná standardy.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Jazyková a stylistická úroveň textu je na velmi dobré úrovni.

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

Předložený výtisk práce je úplný.

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

Otázky k obhajobě: Jaké jsou nutné předpoklady použití metody sledování procesu?

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 kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Práci doporučuji
k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.



Navrhuji práci klasifikovat jako ještě velmi dobrou.
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