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Volba tématu a cíl práce:  
Autorka se věnuje problematice, která je z hlediska dalšího vývoje evropského integračního 
procesu zásadní. Lisabonská smlouva nejenže měla zpřehlednit dosavadní primární právo, ale 
měla zejména přispět k tolik potřebnému odstraňování deficitu demokracie, který ztěžuje 
legitimitu integračního procesu. Autorka si vytkla za cíl své bakalářské práce zhodnotit stav 
implementace Lisabonské smlouvy a nově koncipovaných mechanismů fungování institucí EU. 
 
 

Struktura práce, způsob zpracování: 
Předložená práce je logicky strukturovaná. Členění textu do kapitol je vyvážené. Přístup autorky 
k řešení (po stránce metodické i věcné) je akceptovatelný. Práce s odbornou literaturou a dalšími 
podklady vykazuje určité nedostatky (chybné citace).  
 
 
 

Formální úprava 
Bakalářská práce je vhodně doplněna tabulkami. Předložená práce má relativně dobrou úroveň i 
z hlediska formální úpravy. Názvy některých subkapitol nejsou jednotně formátovány (např. 
2.6.3 a 2.6.4).  

 
 

Připomínky, náměty k diskusi: 
• Lisabonská smlouva definuje několik mechanismů, které dávají EU možnost získávat 

nové pravomoci a rušit právo veta v dalších oblastech bez další ratifikace. Není proto 
přechodová klausule (passarelle) a zjednodušený postup pro přijímání změn primárního 
práva podle čl. 48 Smlouvy o Evropské unii příliš velkým rizikem porušení základních 
principů integrace (subsidiarity a proporcionality)? 

• Jaký je názor autorky na ignorování Paktu pro posílení stability eura (tzv. Paktu Euro 
plus) Českou republikou, který má přinést novou kvalitu koordinace hospodářských 
politik v eurozóně a větší konkurenceschopnost zemí EU. 

 
 

Závěry práce a její přínos:  
 

Studentce se podařilo správně vystihnout rozdíly mezi Lisabonskou smlouvou a původně 
navrženou Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Správně identifikovala základní změny, které nová 
smluvní úprava přinesla. Bakalářská práce je uvádí v přehledné podobě, což umožňuje její 
využití k výukovým účelům. 
 
Autorka ve své bakalářské práci naplnila deklarovaný cíl, terminologické chyby, jichž se na 
některých místech své práce dopustila, nesnižují významně kvalitu předložené práce, a proto ji 
doporučuji připustit k obhajobě. 
 
 

 
 
V Ostravě dne 27. 5. 2011                                                            Ing. Boris Navrátil, CSc., v.r. 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Ekonomická fakulta 

Katedra evropské integrace 



 

  


