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1. koncepce práce
Autorka si klade za cíl podrobit analýze koncept demokratického deficitu ve vazbě na otázku 
evropské identity. Směřuje jednak k objasnění pojmu, jednak k návrhu nástrojů, které by mohly 
potenciálně zvýšit míru identifikace veřejnosti s EU a tím zvýšit její legitimitu. Použitou metodu 
autorka označuje jako teoretickou analýzu, její podstatu a z ní vyplývající postup však v úvodu 
práce neobjasňuje.

2. zpracování tématu
Téma je zpracováno na základě výběru relevantní literatury k tématu za použití textů zakládajících 
smluv EU jako primárního zdroje. Poněkud problematickými aspekty zpracování jsou jednak 
odklon od původně předpokládaného přístupu („input legitimacy“) a z něho vycházející identifikace 
problematických institucionálních řešení v rámci EU ke snaze o zachycení též některých dalších 
přístupů k otázce legitimity -  důsledkem je nejasná linie následujícího textu a nejasnost kritérií pro 
formulaci případných doporučení, jednak skutečnost, že autorka jako výchozí literaturu pro 
zpracování tématu použila tituly, které z hlediska některých významných institucionálních otázek 
EU nepostihují současný stav, ani praxi (např. s. 14).

3. standardy vědeckého textu
Práce splňuje požadavky, nicméně na řadě míst textu se objevují odkazy na literaturu, kde není 
specifikováno místo textu, ačkoli je zmiňován partikulární aspekt problematiky.

4. stylistická a jazyková úroveň textu
Práce je zpracována v angličtině, stylistické a jazykové nedostatky jsou celkovým počtem 
nevýznamné, v jednotlivých částech textu však vyjadřování v cizím jazyce vede pravděpodobně 
k přebírání formulací ze zdrojové literatury, které nejsou vždy dostatečně přesné.

5. formální úplnost výtisku

6. dílčí připomínky; příp. náměty či otázky k obhajobě
Autorka by měla během obhajoby objasnit přístup ke zpracování tématu, zejména použitou 
metodu;

7. celkové hodnocení
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.
Velmi dobře.
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