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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Výzkumná otázka, formulace problému:  
Autorka se rozhodla zkoumat, do jaké míry je „europeizovaná“ zahraniční 
politika Slovenska. Lucia Novotná tedy hledá a měří vliv Evropské unie na 
směřování zahraniční politiky země. Za tímto účelem si vybrala tři konkrétní 
případy (výběr zdůvodňuje na s. 4; dále podrobně kap. 3.2), na kterých měřila 
míru europeizace; 1. vztah Slovenska k otázce mezinárodního postavení 
Kosova; 2. bilaterální vztah Slovenska k Ukrajině; 3. postoj Slovenska k otázce 
případného vstupu Turecka do EU. Cíl práce byl splněn. 

 Teoretický konceptuální rámec 
Autorka vychází z konceptu europeizace (v práci používá verzi pojmu 
„europeanizácia“, s. 3). Koncept definuje a rozpracovává na teoretické rovině 
(kap. 1.1) za využití relevantních autorů pro dané téma. Na s. 10 stanovuje 
hypotézu vycházející ze zvoleného teoretického konceptu: „Zahraničná politika 
Slovenska je europeanizovaná vo všetkých troch skúmaných oblastiach“. Tuto 
základní hypotézu poté operacionalizuje na tři výzkumné otázky (s. 19) ke 
třem zvoleným případovým studiím (viz výše), které v práci hodlá 
verifikovat/falzifikovat. Kladně hodnotím, že autorka rovněž zdůvodňuje výběr 
dokumentů pro výzkum europeizace i časové období (kap. 3.5, období 1999-
2020) výběru „výroků“ pro obsahovou analýzu. Text studie dokládá, že autorka 
je schopna teoretické poznatky o europeizaci využít pro přípravu kódování pro 
obsahovou analýzu.  
Metodologie, analýza, argumentace 
Práci autorka pojala jako (jedno-)případovou studii slovenské zahraniční 
politiky (blíže kap. 4.1, s. 26-27). Pro ověření své hypotézy si vybrala metodu 
kvalitativní obsahové analýzy (kap. 4.2, k přiblížení kódování kap. 5.1). Vhodně 
zvolila tři konkrétní případy slovenské zahraniční politiky (mezinárodní 
postavení Kosova; vztahy s Ukrajinou; postoj k případnému vstupu Turecka do 
EU), na kterých svou hypotézu „europeanizácie“ ověřuje.  
Pro jednotlivé stupně europeizace definovala kódy 1-4, dále definuje kód „0“, 
který zde představuje pro výsledek práce klíčový kód, tedy stav, kdy se 
zahraniční politika Slovenska řídí výlučně „národním zájmem“, tj. nevykazuje 
známky europeizace. Oceňuji vytvoření „kontrolního“ kódu „X“ (viz tabulka na 
s. 35), zde pro hlavní hypotézu relevantní vliv NATO na rozhodování Slovenska 
(podkap. 5.1.2). 
Autorka správně věnuje prostor i měření spolehlivosti dosažených výsledků 
své analýzy (kap. 5.3). Analýzu autorka provedla na „slovních spojeních“ nebo 
jednotlivých slovech (s. 34), která vybrala z dokumentů slovenské zahraniční 
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politiky. Zde můžeme konstatovat určité slabiny práce (autorka na limity 
z hlediska vypovídací hodnoty zvolené strategie výzkumu sama správně 
poukazuje na s. 49 „Odporúčania“). Otázkou je, do jaké míry mohou „slova“ 
jednoznačně prokazovat vliv EU. Další otázkou je, do jaké míry jsou pro 
skutečné (a pravdivé) zaměření zahraniční politiky Slovenska charakteristické 
právě autorkou zvolené dokumenty (především ročenka...). Je klasifikace 
jednotlivých položek pro hodnocení europeizace dostatečně přesně 
formulovaná? Požádal bych autorku, aby v rámci obhajoby také vysvětlila, proč 
nezařadila přehled vybraných „slovních spojení“, na kterých míru europeizace 
slovenské zahraniční politiky ověřuje. Chybějící seznam výroků znemožňuje 
replikaci výzkumu jinými badateli. 

 

  Vedlejší kritéria: 

Zdroje: Autorka využívá bohatý výběr relevantních zdrojů k teorii europeizace a 
konceptualizaci tématu, především zahraniční autory (H. Grabbe, H. Kassim, R. 
Ladrech, J. Olsen, C. Radaelli, T. Börzel, W. Wessels). Autorka neopomíjí rovněž 
české autory (Šlosarčík, Zemanová, Hloušek), zde mohla ještě zohlednit práce L. 
Rovné. K rozboru metody obsahové analýzy využívá prací Holstiho a 
Neuendorfa.   
Při obsahové analýze na ověření svých pracuje s dokumenty ke slovenské 
zahraniční politice, především využívá ročenky a další dokumenty, např. tiskové 
zprávy (celkem 28 titulů), rozbor těchto podkladů pro analýzu poskytuje čtenáři 
v podkap. 3.4 .  
 

Styl: Práce je ve slovenštině, je srozumitelná.  Kvalitu textu z hlediska gramatiky 
ve slovenštině nedokážu konkrétně posoudit. 

Formální kritéria: Práce splňuje formální náležitosti. Přílohou jsou tabulky 
výsledků obsahové analýzy (s. 69), tabulka č. 1 -kódovací schéma; tabulky 2.-4. 
ke třem případovým studiím. 
Cizojazyčné názvy v textu mohla autorka dát do kurzívy, např. s. 25 
„Statement….“ 

Celkové hodnocení: 
Posuzovaná práce zcela vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Za silnou stránku studie považuji fakt, že autorka důkladně propracovala 
teoretický koncept europeizace (obecně i na příkladu Slovenska) i rozebrala 
metodu obsahové analýzy.  
Autorka postavila relevantní hypotézu a na třech vhodně a zodpovědně 
vybraných příkladech ji za pomoci obsahové analýzy falzifikovala (kódování 
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v kap. 5 a aplikace v kap. 6). Kladně hodnotím, že si autorka zvolila tuto 
techniku. Problémem studie však je, že chybí konkrétní výčet hledaných 
slovních spojení, což snižuje hodnotu jinak velmi pečlivě provedeného 
metodologického postupu. Autorka rovněž výsledky svého výzkumu v kap. 7 
přehledně interpretovala (plus závěr a tabulky v příloze).  

Při obhajobě by mohla autorka prosím vysvětlit především metodologii své 
práce s ohledem replikabilitu výzkumu a odpovědět na otázky výše zmíněné. 

 

Výsledná známka: B 

Podpis/datum: 25. 1. 2021   


