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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 

znaků) 

 
      

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu D 

2.2 Původnost práce a přínos oboru D 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

D 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu D 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  D 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

B 

*) 
A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 



 

DP nepřináší žádná nová zjištění nad rámec existujícího poznání. Autorka se 
mohla pokusit definovat téma a výzkumné otázky své DP lépe, precizněji či 
hlouběji, jelikož v ČR existuje poměrně rozsáhlá literatura ke studované 
problematice. Diplomové práci by prospěla širší, kvalitnější a hlubší rešerše 
dosavadní odborné literatury. Autorka se mohla pokusit najít nějaké skutečně bílé 
místo v oblasti studia euroskepticismu. Autorka sice správně představuje různé 
přístupy k euroskepticismu a uvádí jejich silné či slabé stránky, pro svou studii 
nicméně používá klasické a poměrně hrubé rozlišení Taggarta a Szczerbiaka na 
tvrdý a měkký euroskepticismus. S ohledem na cíle práce a její výzkumné otázky 
je tento koncept nedostatečný.…  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  C 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

D 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.4 Dodržení citační normy A 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  A 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
C 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

- 

3.8 Grafická úprava textu  C 
*) 

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
…Autorka si je vědoma limitů tohoto rozlišení, nicméně není jasné, proč nevyužila 
jiný přístup či se nepokusila pro potřeby českých stran stávající přístupy upravit či 
inovovat. Čtenář se tak nijak překvapivě dočte, že např. ODS patří spíše do 
měkkého euroskepticismus oproti Straně svobodných občanů. Ovšem je nutné za 
tímto účelem psát DP? Na druhé straně se autorka věnovala i některým dílčím 
tématům (euro, posilování EP), ale ani zde nedochází k nijak novým zjištěním. 
V práci jsou některé pasáže poněkud zbytečné - např. popis evropské integrace. 
Autorka se mnohdy opírá o sekundrání literaturu, ačkoli mohla využít původní 
zdroje. Např. projev M. Thatcherové je volně k dispozici na internetu na řadě 
odkazů. V práci se mnohdy objevují chyby v psaní velkých písmen. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Silnou stránkou práce je solidní přehled různých přístupů k pojmu 
euroskepticismus a snaha o obsahovou analýzu. Ta je ovšem poměrně povrchní. 
Práce si neklade příliš ambiciózní či inovativní výzkumné otázky. Celkem jich je 
šest. Vedle toho autorka formuluje jednu hypotézu, který s VO souvisí jen volně. 
Hypotéza není moc srozumitelná a není jasné, co autorka má na mysli pod 
"aktuálními" otázkami. Co jsou pak "neaktuální" otázky? Zformulované výzkumné 
otázky, ani použité koncepty neumožnily autorce dospět byť jen k relativně novým 



zjištěním a přínos DP pro obor je veskrze velice malý. Autorce ovšem navzdory 
výše uvedeným výtkám nelze upřít snahu o pečlivé zpracování tématu. 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Lze rozlišit instrumentální a ideologický/ideový euroskepticismus u českých 
politických stran? Formulují politické strany své euroskeptické postoje 
z přesvědčení opřené o nějakou politicko-filozofickou arugmentaci, nebo 
využívají euroskepticismus jako nástroj pro získání hlasů voličů? 

5.2 Proč je v ČR euroskepticismus silný (ve srovnání se SR či Polskem)? 

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: D - uspokojivě 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 14.1.2020                                               Podpis: 


