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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). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1-2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1-2 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

1-2 

*) 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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Text práce je vcelku soudržný, logicky 
členěný, deskriptivním postupem zachycuje jak předpokládanou roli Komise v procesu 
kontroly dodržování práva EU, tak její postup ve vybraných případech. Analýza vybraných 
případů je nicméně svým rozsahem i hloubkou poněkud poddimenzována.  
Jazyková úroveň textu je slušná, určitá míra nedbalosti při finální editaci  se nicméně 
projevila. Jistým nedostatkem je též místy relativně velká závislost na dikci zejména právnické 
literatury k tématu, která oslabuje argumentační přesvědčivost. 
Poznámkový aparát  formou číslovaných poznámek pod čarou je až na ojedinělé nedostaky 
v pořádku. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1-2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2-3 

2.4 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). 
 

Práce je založena na reprezentativním výběru relevantní odborné literatury. Autorka usiluje o 
představení alternativních přístupů k analýze role Komise jako vodítku pro výběr případů. 
Míra propojení teoretických konceptů představených ve čtvrté kapitole s analýzou 
v empirické části textu však zůstává poměrně povrchní  a mechanická.  
 

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

Shrnující komentář: Téma práce, ačkoli v zásadě konvenční , nabízelo zajímavou aplikaci 
v podobě pokusu o vysvětlení rozdílného postupu Komise při vymáhání závazků plynoucích 
z evropského práva. Tento cíl sice nebyl v úplnosti dosažen, práci je nicméně možné 
považovat za celkově odpovídající nárokům na bakalářskou práci.     

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1       

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

velmi dobře 
 
 



Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
 
Datum: 5.6.2017                                               Podpis: 
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