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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Jedná se o velmi aktuální téma, a to nejen díky probíhající revizi, kterou diplomantka v práci 

zmiňuje, ale i vzhledem k vcelku velkému množství problematických aspektů, který tento insitut 

zavedý Lisbonskou smlouvou nese, což dokazuje i množství neúspěšných iniciativ. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma je vcelku náročné na teoretické znalosti vzhledem k jeho určité novosti a i omezenému 

množství zdrojů.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. Diplomantka vhodně práci rozčlenila od 

historického vývoje přes objasnění základních pojmů po představení problematických aspektů 

návrhu, soudního přezkumu a revizi. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

V úvodu své práce si diplomantka vytyčila následující cíle: 

 přinést podrobný popis Evropské občanské iniciativy, její historické základy, vývoj a změny. 

představit formální a procesní náležitosti vyžadované pro úspěšné předložení iniciativy Evropské 

komisi;  

 zaměřit se na iniciativy, které od roku 2012 vznikly, a to jak na ty úspěšné, tak na ty neúspěšné, 

včetně takových, které Komise odmítla zaregistrovat;  

 pokusit se zhodnotit EOI jako nástroj participativní demokracie a zamyslet se nad úspěšností 

sledovaného záměru, tedy snížení demokratického deficitu a zvýšení participace občanů na 

záležitostech EU;  

 zmapovat problematické aspekty, které jsou možnou příčinou jak nízkého počtu úspěšných 

iniciativ, tak celkově nízkého zájmu o EOI. 

 

Své cíle diplomantka splnila. Jako nejpřínosnější část práce je určitě možné považovat 

představení problematických aspektů a zmapování úspěšných a neúspěšných iniciativ. 

 

Diplomantka se zaměřuje na cíle EOI i její obsah a na základě nich se snaží o zhodnocení 

současného institutu. Z práce je vidno, že diplomantka velmi pečlivě studovala konkrétní 

legislativu a pokusila se o výklad příslušných ustanovení. Lze ocenit snahu provázat EOI i 

s dalšími předpisy jako např. nařízení GDPR a zvážit jejich vztah. Některé části by bylo možné 

více rozpracovat přínosem více vlastních postřehů, čímž by se zamezilo popisnějšímu 

charakteru, ale nejde o připomínky zásadnějšího charakteru. 

 



  

Je zjevné, že diplomantka získala v průběhu zpracování diplomové práce velké povědomí o 

tomto institutu. Celkově práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ kvalifikačních 

prací. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce byly splněny 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka zpracovávala práci samostatně, své 

návrhy konzultovala, projevovala ochotu k úpravě 

navržených doplnění. Práce standardně pracuje se 

zdroji.  

Logická stavba práce Práce je logicky strukturována a provází čtenáře 

celým institutem od jeho vývoje až po aktuální 

revizi. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce využívá dostupné zdroje včetně zahraničních 

a je standardně citována. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá požadavkům kladeným na 

kvalifikační práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Páce je čtivá bez větších gramatických chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

V průběhu obhajoby by se diplomantka mohla pokusit navrhnout některé změny EOI, které 

vnímá, že by mohly přispět k zvýšení zájmu u občanů a též úspěšnosti jejich projednání. 

 

V Praze dne 17. března 2018 
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JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 


