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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou evropské občanské iniciativy jako „účinného nástroje 
participativní demokracie“. Cíl práce je formulován srozumitelně, k jeho naplnění ale došlo pouze částečně. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce naznačuje, že vychází z teoretického rámce legitimity a participativní demokracie včetně odvolávání se na 
demokratický deficit. Chybí ale hlubší rozbor těchto přístupů, zejména jejich provázanost a také jejich větší 
aplikace v empirické části. Autorka sice věnuje velkou pozornost definici demokratického deficitu dvou autorů, 
nicméně se lze tázat na relevantnost této detailnosti s ohledem na definovaný cíl práce. Dále autorka zmiňuje 
kritéria, která si stanovila, aby mohla naplnit cíl práce. Bohužel kritéria, občané využívající občanskou iniciativu 
či dosavadní výsledky iniciativ s ukončeným sběrem... (podkapitoly 3.1, 3.2 a 3.3), která byla nastavena mohou 
o účinnosti občanské iniciativy jako nástroje participativní demokracie přinést jen velmi omezená zjištění. Je 
škoda, že autorka při jejich formulaci nevycházela více z problematiky input legitimity a s ní úzce spojené 
participativní demokracie. Navíc nikde není uvedeno, jak autorka bude měřit onu účinnost. Co účinnost v jejím 
pojetí znamená. Pozornost by si zasloužilo rovněž hlubší představení občanské iniciativy ve smyslu jejího 
zavedení, v jakých oblastech je možné ji využívat atd. v úvodu práce, aby byla více zřejmá důležitost tématu. 
Částečně se tak sice děje v kapitole 2, ale ve velmi omezené míře. Rovněž metodologie by si zasloužila větší 
pozornost. Stručně je zmíněna v úvodu práce, a pak také v kapitole 3. Autorka hovoří o komparaci kritérií pro 
občanskou iniciativu s obdobnými nástroji na národní úrovni. Nikde v práci ale k takové komparaci nedochází, 
určité náznaky se objevují na s. 13 a v závěru. V této souvislosti se lze tázat, proč se autorka více nevěnuje 
minimální hranici podpisů z jednotlivých členských zemí, aby občanská iniciativa byla platná, a neustále 
opakuje jen obecnou hranici milionu podpisů. Dále je zmíněno dotazníkové šetření, jehož použití lze ocenit. Na 
druhé straně se lze zamýšlet nad dobou sběru dat a jejím vyhodnocením. Navíc bližší informace o dotazníku jsou 
uvedeny až v kapitole 3, měly by být ale zmíněny již v úvodu, kde autorka o použité metodologii hovoří. Není 
rovněž zřejmé, proč autorka ze svého výzkumu vynechala zrušené iniciativy a v podstatě v práci popisuje jen 
dvě.  
Práce by si po obsahové stránce zasloužila větší pozornost. Mělo by dojít k většímu propojení input legitimity 
s participativní demokracií a na jejich základě stanovit výzkumná kritéria tak, aby byla autorka schopna 
adekvátně odpovědět na otázku o občanské iniciativě jako účinném nástroji participativní demokracie. 
Deklarovaná analýza tak zůstává spíše na povrchu a nejde do hloubky. Je spíše popisem, navíc omezeným 
zvoleným výběrem občanských iniciativ. Použitá literatura je relevantní, pozornost by si ale zasloužil její hlubší 
rozbor v úvodu práce.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Po formální stránce lze práci vytknout použití citací. Autorka v odkaze na dvě díla používá dvě poznámky pod 
čarou za sebou, místo aby použila jednu a v té zmínila obě díla (např. s. 7, 14, 15). 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  



Práce by si zasloužila větší pozornost po stránce obsahové a na základě analýzy předložit argumenty, které 
autorku vedly k závěru, že evropská občanská iniciativa není účinným nástrojem participativní demokracie. Je 
škoda, že k takové analýze v práci nedochází.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
V jakých oblastech nemohou občané EU tzv. občanskou iniciativu předložit? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
I přes uvedené výtky lze práci doporučit k obhajobě. V případě vynikající obhajoby lze hodnotit stupněm dobře. 
 
Datum:  16. 1. 2015       Podpis: 
 
 
 
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. 


