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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 25 

Celkem  80 60 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 8 
 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 4 

Celkem  20 17 

    

CELKEM  100 77 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Práca si kladie za cieľ skúmať europeanizáciu slovenskej zahraničnej politiky, 
čo je nepochybne relevantná téma, voľba prípadov (Kosovo, Turecko, 
Ukrajina) je takisto vhodná a dobre odôvodnená. Dôsledná je aj prezentácia 
konceptu europeanizácie, i keď je škoda, že autorka bližšie neosvetlila 
obmedzenie práce na vertikálnu europeanizáciu. Zvolená metóda obsahovej 
analýzy je tiež vhodná, i keď je limitovaná na priznané motivácie SR, čo však 
autorka v práci sama priznáva.  

Samotná analýza má však určité nedostatky. I keď sa zameriava na časové 
obdobie 2000-2019, výskyt znakov europeanizácie, akokoľvek malý, 
neprezentuje v čase (kap.6), určité odkazy na vývoj slovenského postoja sa 
objavujú v následných komentujúcich podkapitolách (7.1.-7.3.). Keďže 
europeanizácie je proces, dôslednejšia analýza vývoja postoja v čase by bola 
potrebná. Slabšou stránkou práce je i relatívne malé množstvo dokumentov, 
ktoré autorka podrobuje analýze – obmedzuje sa na špecifické oficiálne 
dokumenty ako sú ročenky zahraničnej politiky, deklarácie parlamentu 
a niekoľko tlačových správ. Keďže výpovedná hodnota obsahovej analýzy pri 
skúmaní motivácií pre konkrétne postoje je už i tak obmedzená na oficiálne 
priznané dôvody, bolo by zahrnutie ďalších možných zdrojov, ako sú 
napríklad prejavy či iné vyhlásenia čelných predstaviteľov zahraničnej 
politiky (minister zahraničných vecí, premiér, prezident), prácu určite 
obohatilo.  

 

Vedlejší kritéria: 

Práca obsahuje určité chyby pri uvádzaní a formátovaní nadpisov a 
podnadpisov, čo sa prejavilo i v obsahu na začiatku práce. 
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Celkové hodnocení:  

Predložená diplomová práca sa vyznačuje dôslednosťou pri predstavení 
konceptu i metódy, relatívne malá šírka analyzovaných primárnych zdrojov a 
minimálne prihliadnutie na samotný vývoj europeanizácie v skúmaných 
prípadoch však obmedzujú jej prínosy. Napriek uvedeným výhradám ale 
bezpochyby spĺňa požiadavky kladené na diplomové práce a odporúčam ju 
k obhajobe. 

 

 

Výsledná známka:  

dobře - C 
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