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

 

Autor se ve své práci zabývá zajímavým tématem. Snaží se analyzovat vliv Soudního dvora EU a členských 

států na unijní legislativu. Za tímto účelem formuluje hypotézu a dvě podhypotézy a snaží se je potvrdit či 

vyvrátit na dvou zvolených případech – občanství EU a zdravotní péče. S ohledem na formulaci hypotéz se lze 

zamýšlet nad vhodností zúžení na dva případy a také zdůvodněním jejich výběru. 

 

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

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

 

Předložená práce vychází neofunkcionalistického přístupu k evropské intgerace. Chybí ale řádné zdůvodnění, 

proč si autor zvolil tuto teorii a ne jinou. S touto otázkou se pojí také ona hypotéza a podhypotézy. Autor je 

formuluje nikoli na základě teorie, jak by se v takové práci očekávalo, ale spíše mimo ni. To vede k jejich 

širokému vymezení, byť u první podhypotézy autor záběr stanovuje na vnitřní trh a volný pohyb osob (s. 6) 

Pokud by autor opravdu vycházel z oné teorie, byl by nucen ony hypotézy formulovat specifičtěji na obecné 

úrovni a nemusel je označovat termínem podhypotézy, který se příliš v této souvislosti nepoužívá. Ze zvolených 

formulací a uvedeným zaměřením na občanství EU a zdravotní péči, tak není příliš jasné, co vlastně autor bude 

zkoumat. K tematickému vymezení dochází až na s. 8, kdy autor již nepoužívá pojem občanství EU, ale redukuje 

jej na volný pohyb a sociálních nároků ekononomicky neaktivních osob, a na s. 39 v úvodu příslušné kapitoly 

své vymezení ještě specifikuje. Z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti zkoumaného problému by bylo 

vhodnější, pokud by se toto zúžení objevilo již v názvu práce či alespoň v úvodu s řádným zdůvodněním (které 

v práci chybí).  

S nedostatečnou reflexí zvoleného teoretického přístupu souvisí i samotný výzkum. Autor na základě teorie 

nedefinuje žádná výzkumná kritéria, jejichž prostřednictvím by mohl potvrdit či vyvrátit své hypotézy. Chybí 

jakákoli operacionalizace výzkumu. To snižuje hloubku provedené analýzy. Na druhé straně zvolené 

metodologické ukotvení lze akceptovat, byť není jasné, proč je metodologie zmíněna v podkapitole 2.5.3, když 

je jí primárně věnována pozornost v kapitole 1.2.  

Celkově práce, především její první část, postrádá logickou strukturu. Autor první kapitolu označuje jako 

teoreticko-metodologickou koncepci práce, teorii se zde ale vyjma několika konstatování nevěnuje. Lze ji nalézt 

v kapitole 2 Přehled liteatury, kde se autor zabývá debatou k tématu a popisuje tři různé teoretické přístupy. 

Přehled literatury by měl být součástí úvodu (v němž autor velice stručně předkládá hlavní publikace, což jen 

zvyšuje ne příliš velkou srozumitelnost textu) či teoreticko-výzkumného rámce a měl by předcházet teoriím a 

metodologii a měl by se primárně zaměřit na stav debaty ke zkoumanému problému. Rovněž není jasné, proč je 

samostatná kapitola věnována soudnímu aktivismu, proč tato věc není řešena např. v rámci teoreticko-

metodologického ukotvení práce či v kontextu analýzy. Obdobně se lze zamýšlet na vhodností zařazení kapitoly 

6, neboť jsou v ní obsaženy téměř stejné informace jako v samotném Závěru. Vhodnější by bylo tyto dvě 

kapitoly spojit.  

Práci také chybí jasné zdůvodnění jejího časového vymezení. Určitá zmínka je uvedena na s. 8–9. Vhodné by 

bylo tuto informaci zařadit již do úvodu práce. Samotný úvod je velmi stručný, chybí zasazení tématu do 

kontextu práce. 

Práce s prameny a literaturou je na odpovídající úrovni.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální a jazykové stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Přesto se autor nedokázal vyrovnat 

několika překlepů. Místy práce působí také jako brožurka, zejména v částech, kde autor používá číslované 



odrážky (např. s. 31-32 či 36-38). Zvláštně také působí nezařazení některých dokumentů do seznamu použité 

literatury.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově lze konstatovat, že práce se věnuje zajímavému tématu. Jeho zpracování ale zůstává za očekáváním. 

Více pozornosti by si zasloužilo zpracování teoretického rámce, od něhož by se odvíjela vhodnější formulace 

hypotéz (podhypotéz) a chybějících operacionalizace výzkumu s výzkumnými kritérii. Za problematické lze 

rovněž označit výběr případů, jejich nedostatečné zdůvodnění a v případě občanství EU i zdůvodnění. Z hlediska 

závěrů by bylo vhodnější mít více případů. Úroveň práce zbytečně snižuje i ne příliš logická struktura první části 

práce. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Mohl by se autor při obhajobě práce vyjádřit k výše uvedeným připomínkám?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

I přes uvedené připomínky lze práci k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení dobře.  

 

 

Datum: 12. 6. 2017        Podpis: 


