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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená diplomová práce se zabývá velice zajímavým tématem. Autorka analyzuje komunikační strategii 
Evropského parlamentu na základě simulační hry legislativního procesu Evropské unie role-play game, která je 
k dispozici zájemcům v Parlamentariu v Bruselu. Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Téma práce je zpracováno na velmi dobré úrovni. Autorka vychází z relevantních teoretických konceptů a 
metodologie. Více pozornosti by si zasloužil rozbor současné debaty k tématu. Autorka se omezuje pouze na 
rozbor primárních pramenů a literatury. Primární zdroje by měly být zmíněny v části věnované metodologii – 
rozhovory i dotazníkové šetření. O průběhu dotazníkového šetření se autorka podrobněji zmiňuje až na s. 58. 
Vhodné je mít veškeré informace k výzkumnému rámci v teoreticko-metodologické části práce a posléze s nimi 
pracovat v její praktické části. Diplomová práce je přehledně strukturována. Argumentace autorky je 
srozumitelná. Práce s prameny a literaturou je na odpovídající úrovni. Diplomovou práci vhodně doplňují 
přílohy. 
 
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 na odpovídající úrovni. Autorka se dokázala vyvarovat větších 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Celkově lze konstatovat, že práce je zpracována na velmi dobré úrovni za využití relevantních primárních a 
sekundárních zdrojů. Autorka dokázala naplnit vymezené cíle práce. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Mohla by autorka na základě vlastní zkušenosti při obhajobě uvést výhody a limity etnografického výzkumu? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práci lze k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení B. 
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