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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka se pokouší posoudit, zda je evropská občanská iniciativa vhodným nástrojem pro posílení legitimity EU 

a participativní demokracie v Evropské unie. Po analýze formálním pravidel i aplikační praxe občanské 

iniciativy dospěla autorka k názoru, že nikoliv.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Struktura práce je logická, i když někdy (jako u sekce věnované demokratickému deficitu EU) není dostatečně 

rozpracována vazba na hlavní předmět výzkumu, tj. roli občanské iniciativy. Není také např. zřejmé, proč 

autorka tak detailně srovnává formální parametry unijní občanské iniciativy s obdobnými národními režimy na 

str. 12-13. Rovněž by si práce zasloužila robustnější a jasnější argumentaci, proč autorka dospěla k závěru, že se 

evropská občanská  iniciativa „nedá považovať za účinný nástroj participatívnej demokracie“? (s.18), např. je 

nedostatečnost zakotvena již do samotného právního rámce iniciativy, anebo je způsobena „pouze“ její aplikační 

praxí. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Solidní, ale v pdf verzi práce (uložené v SIS) se střídají odlišné velikosti fontů, pravděpodobně v důsledku 

editace konečné podoby práce. 

 

   

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Jde o přehledovou práci přinášející poměrně detailní popis některých prvků zkoumaného problému, vycházející 

ale zejména z již jinde provedených analýz. Slabinou práce je pak nedostatečně jasná vazba mezi 

zkoumanými kritérii participativní demokracie a autorčiným hodnocením unijní občanské iniciativy.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

 

Jak by autorka hodnotila vliv EP voleb v roce 2015 na potenciál evropské občanské iniciativy během současného 

volebního období EP?  

 

Co znamená formulace „demokratickým postupem“ ve větě „Viackrát sa odkazuje na nariadenie Horizont 2020, 

ktoré bolo prijaté len v decembri 2013 ako výsledok dohody Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu 

demokratickým postupom“  na str. 17? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): velmi dobře 

 

 

Datum:  6.ledna 2015       Podpis: Ivo Šlosarčík 



 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


