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

Práce se zabývá legitimitou evropských sankcí, přičemž zkoumá procedurální složku legitimity napříč různými 

typy sankcí, které má EU k dispozici. Cíl práce je jasně formulován a dobře zasazen do současné akademické 

debaty o legitimitě EU a sankcích. 

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

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

Z metodologického hlediska je práce velmi dobře zvládnutá. Autorka jasně zdůvodnila relevanci své výzkumné 

otázky i metodu hledání odpovědi. Vše je transparentní a podložené literaturou a argumenty. Volba případových 

studií je logická, definice kritérií také. Práce vychází z široké základny primárních i sekundárních zdrojů. 

Struktura práce vyhovuje potřebám výzkumu. Argumenty jsou přesvědčivé a závěry jasné. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce v pořádku.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci považuji za velice zdařilou. Její silnou stránkou je zejména jasně formulovaná metoda a zasazení do 

současné akademické debaty. Cíl práce je beze zbytku naplněn a práce nabízí originální příspěvek do našeho 

chápání legitimity zahraniční politiky EU a sankcí, které EU využívá. 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce probíhala zcela bez problémů. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1. Jakým způsobem ovlivňuje legitimitu neformálních sankcí fakt, že jsou implementovány členskými 

státy? 

2. Do jaké míry je možné zvýšit vnitřní koherenci a jak? Nebylo by to na úkor demokratického souhlasu? 

Tj. je možné zvýšit legitimitu v oblasti „demokracie“? 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. Výzkum by si zasloužil v nějaké podobě 

publikovat. 
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