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

 

Práce mapuje vliv vybraných zájmových skupin na přípravu specifického unijního legislativního aktu a pokouší 

se vysvětlit, proč měl tento vliv praktický dopad. 

 

 

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

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

 

Práce má jasný časový rámec, teoretický rámec a metodologii. V mezích možností jsou pak hypotézy autora 

otestovány.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Bez výraznějších námitek. 

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Zajímavé a náročné téma. Obzvlášť oceňuji zaměření na předlegislativní fázi přípravy zkoumané normy. Využité 

hypotézy nejsou nijak překvapivé, ale zajímavé pro zkoumaný problém. Také je vhodné ocenit využití českých 

teoretických o ovlivňování unijních rozhodnutí (T.Weiss). 

 

 

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

posun od původního záměru apod.) 

 

Soustavná, s postupným zužováním záběru práce, což bylo k prospěchu konečné podoby práce.  

 

 

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

  

Co by mohlo zvýšit úroveň politizace debaty o zkoumaném legislativním aktu a jaký by to mělo dopad na vliv 

zájmových organizací? 

 

   
 

 

 



7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Doporučuji k obhajobě, navrhuji ohodnotit známkou výborně (A-B) či velmi dobře (C-D). 

 

 

 

 

Datum: 29. ledna 2018        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


