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Posudek oponenta bakalářské práce 
  
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 

vhodné a v práci 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není 

vhodné a v práci 
zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

V pořádku 
 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  2-3 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 
2.3 Ucelenost výkladu  2-3 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1-2 
2.5 Dodržení citační normy 1-2 
2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1-2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh NA 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
2-3 



*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podoby; max. 2000 znaků). 
 

Práce je poměrně logicky strukturovaná na nejvyšší úrovni sekcí, ovšem drtivě 
převažuje prostý popis Komise a procedur nad empirickou částí. Text je ve významných 
částech psán jako právní text, uživíající jakoby autoritativní konstatování toho, jak věci 
jsou, ovšem reálně popisující procedury určující, jak by věci měly být podle práva. To je 
samozřejmě pro politologickou analýzu problém, kdy z dikce autorky není jasné, jestli 
popisuje empirickou realitu nebo právní úpravu.Citovaná autorka se jmenuje Börzel, ne 
Borze. Formátování citací je nekonzistentní, byť ne úplně systematicky. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2-3 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2-3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 1000 znaků). 
 

Autorka se snaží vnášet do diskuse o tématu i právní pohled (což je v pořádku), ale 
bohužel její analýza z hlediska politologického je dost mělká. S primárním výzkumem 
na téma chování Komise pracuje poměrně skromně, opírá se především o různé 
základní učebnice. To se projevuje i na hloubce analýzy, vhledu do tématu, která 
zůstává spíše na povrchu. Sekce 2 a 3, které představují Komisi a politické faktory, které 
v ní hrají roli, jsou toho příkladem - čtou se částečně jako formalistický popis 
pravomocí/kompetencí Unie (prezentovaný jako empirický popis reálného fungování) a 
částečně jako souhrn základních učebnicových pouček. Snaha provázat diskusi 
s teoretickými poznatky - prostě hlubšími, obecnějšími vhledy do toho, jak Komise 
skutečně funguje - je přítomná a chvályhodná, ale zůstává zcela na povrchu, k samotné 
diskusi je spíš dolepená. 
Empirická část práce je velice chudá. Jedná se o výčet dost povrchních popisů případů, 
které Komise řešila nebo řešit měla, s pouze chabou snahou navázat popis na 
předchozí diskusi. Případy jsou velice slabě ozdrojovány, často jen převzány z nějaké 
učebnice. 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Autorka napsala práci, která v zásadě shrnuje poznatky o jinak široce diskutovaném 
tématu kompliance států s právem EU a roli Komise v jejím prosazování. Práce má 
z mého pohledu omezenou originální přidanou hodnotu, má primárně kompilační 
charakter. Vlastní empirická analýza je v podstatě zanedbatelná, jde jen o výčet případů 
volně navázaných na předchozí diskusi, s minimální oporou v hloubkovém studiu 
případů (což je podstata případové studie jako metody). 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  



5.1 Jasná identifikace vlastní přidané hodnoty práce nad rámec kompilace existujícího 
poznání. 

5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 
 
S možností snížení na dobře, pokud autorka neobhájí autentický přínos vlastní práce, nad 
rámec kompliace existujícího poznání. 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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