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Slovní hodnocení:
Hlavní kritéria:

Téma diplomové práce je jistě aktuální a důležité, nicméně trochu zaráží
formulace názvu, ze kterého není na první pohled zřejmé, o čí přístupy se
vlastně jedná. Úvod práce již tuto nejasnost odstraňuje, nicméně představení
výzkumného rámce trpí některými nedostatky. Autorka tvrdí, že chce
komparovat přístup britských vlád k EU v období 1993-2016, což
ospravedlňuje použití historické metody v následném zpracování, nicméně
nevymezuje jasně, co bude vlastně předmětem komparace. Teoretická
kapitola sice představuje hlavní teoretické přístupy k tématu evropské
integrace, ale opět nespecifikuje, jaký mají význam pro formulaci britské
politiky, která je předmětem zkoumání, a jak budou použity pro účel
deklarované komparace. Pokud by byla autorka v této věci přesná, mohla si
ušetřit na řadě míst textu relativně dlouhá exposé historického vývoje vztahu
Británie a EU a soustředit se na ty faktory, které jsou dle dané teoretické
perspektivy pro tento vztah určující.
Vedlejší kritéria: Práce je založena na dostatečně širokém záběru historické i
politologické literatury, pracuje též s bohatým spektrem on-line zdrojů.
Jazykově a stylisticky je práce na dobré úrovni.

Celkové hodnocení: Práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci,
doporučuji ji k obhajobě.
Výsledná známka: C
Podpis:

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií / Smetanovo nábřeží 6,
110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

