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Oponentský posudek je vypracován na základě předložené práce o rozsahu 211 stran (bez
příloh).
Hodnocená disertační práce se zabývá problematikou europeizace Španělska. Autor zkoumá
schopnost prosazování španělských národních priorit na unijní úrovni a přizpůsobení
španělského politického systému evropským mechanismům. Koncentruje se přitom na
analýzu procesů, politik a institucí, které v daných procesech hrají zásadní roli. Zaměření
disertační práce hodnotím jako adekvátní s ohledem na aktuálnost tématu, obsah studovaného
doktorského oboru i stav zkoumané problematiky.
Osnova práce je logická a založená na cílech a výzkumných otázkách. Z hlediska
strukturálního je předložená disertační práce dostatečně kompaktní a vhodně rozděluje
celkovou náplň práce. Lze konstatovat, že v současné podobě je doktorská práce obsahově
vyvážená i logicky provázaná.
Aplikované metody výzkumu odpovídají zvoleným cílům i požadavkům kladeným na práce
tohoto typu. Metody jsou v úvodu práce jasně deklarovány a vysvětleny. Celá práce je
koncipovaná problémově. Autor využil především metod analýzy a syntézy s využitím
vědecké dedukce. Cíle práce vymezeny vhodně a lze je hodnotit jako dostatečně ambiciózní
vzhledem k současnému stavu poznání. Práce stanovené cíle prokazatelně naplňuje. Vypovídá
o tom obsah třetí, čtvrté, páté a šesté kapitoly. Výstupy práce jsou adekvátní.
K formální stránce práce nemám zásadní výhrady. Předložená disertační práce splňuje
formální požadavky. V současné podobě obsahuje ale dílčí jazykové a typografické
nedostatky, které doporučuji odstranit. Rovněž formát literatury by bylo vhodné zkvalitnit dle
platných citačních norem. Stylistická úroveň práce odpovídá odbornému i vědeckému textu.
Autor prokázal schopnost originálním způsobem prohloubit a aplikovat poznání ve své oboru.
Z metodologického a koncepčního hlediska je možné vyvozovat, že je doktorská disertační
práce výsledkem systematické a zodpovědné vědecko-výzkumné práce autora. Práce zkoumá
různé aspekty tématu z různých úhlů pohledu a nabízí tak nezaujatý a dostatečně
propracovaný pohled na dané téma v kontextu jeho současného poznání. Výstupy práce by

bylo vhodné didakticky transformovat a prezentovat ve výuce. Možnost využití pro studenty
oborů mezinárodní vztahy a evropská studia je nesporná.
Disertační práci PhDr. Traiana Urbana na téma: „Dopad procesu europeizace na Španělsko“
doporučuji po zapracování připomínek k velké obhajobě před příslušnou komisí doktorského
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V Praze dne 5. září 2014.
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