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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); 
 

Téma práce je vhodně zvolené. Práce je zasazená do debaty o aktérství EU, což je 
aktuální a velmi živá debata v evropských studiích. Zároveň se ale práce rozumným 
způsobem zaměřuje na pouze jeden vybraný aspekt unijního aktérství – konzistenci, který 
je na základě existující literatury jasně definován. Zdrojová základná práce je přiměřená 
tématu. Text je logicky strukturován. 

 

 
 

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); 
 

Autorka provedla na základě literatury vlastní operacionalizaci a testovala stanovené 
hypotézy na konkrétním případu stavby plynovodu Nabucco. Volba případu je v pořádku. 
Operacionalizace v zásadě také, i když nedává příliš mnoho vodítek pro vyhodnocování 
jednotlivých faktorů, a záleží tak hodně na interpretaci autorky. 

 

 
 



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

V pořádku. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Podle mého jazykového citu ve slovenštině v pořádku. 
 

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

 

V pořádku. 
 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Autorka by během obhajoby mohla zodpovědět následující otázky: 
a) Do jaké míry lze očekávat změnu v evropském aktérství s nástupem „politické“ komise 

Jean-Claude Junckera? 
b) Do jaké míry je energetická politika specifická a nakolik lze na jejím základě 

zobecňovat pro evropské aktérství obecně? 
 

 
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 odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Doporučuji práci hodnotit stupněm výborně. 
 

 
datum       podpis 
 

 
27. května 2015 
 

 

 
 
 


