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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); 
 

 i. Zajímavé inovativní téma, originální analýza. Líbí se mi, že autorka zvolila „lokální“ téma, 
díky čemuž získala přístup k unikátní primární empirické evidenci. 

 ii. Teoreticko-metodologické ukotvení naprosto v pořádku (teorie spíše mikro, vzhledem 
k povaze otázky). Případová studie jako deviant case také odpovídá. 

 iii. Volba zdrojů je v pořádku, v dostatečném rozsahu. 
 iv. Z mého pohledu je práce po argumentační stránce úplná a logická, takže opět v pořádku. 

 

 
 

v. 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); 
 

 
Na zpracování tématu oceňuji tři věci. Zaprvé, práce je pečlivě logicky vystavěná, všechno 
argumentačně sedí dohromady. Zadruhé, analýza je hluboká a přesvědčivá, identifikovaným 
kauzálním vztahům lze věřit. 
Zatřetí, autorka pracuje s velkým množstvím originální empirické evidence nasbírané 
v rámci stáže a řady rozhovorů, mj. i s bývalým premiérem a eurokomisařem. 



 
 

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

V pořádku. 
 

 
 

vii. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Výborná stylistická a jazyková úroveň, formální stránka textu pečlivě zpracována. 
 

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

 

V pořádku. 
 

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

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

 
 

 
x. 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, doporučuji k obhajobě. Silnou stránkou je velice detailní a 
hluboká analýza problému, na základě které autorka přesvědčivě odpovídá na svou 
výzkumnou otázku. Po přepracování si umím práci představit i jako odbornou stať 
v recenzovaném časopise. 

 

 
xi. navrhovaná klasifikace. 

 

 
Výborně. 
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