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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; přiměřenost, původnost 
Autorka si pro diplomovou práci zvolila vhodné téma. K postojům českých politických elit a 
stran k evropské integraci již existuje několik prací. Nedošlo však zatím k systematičtější 
aplikaci konstruktivistického přístupu a diskursivní analýzy v dané oblasti. Touto skutečností 
práce odůvodňuje i svou hlavní otázku: jak je EU a role ČR v ní interpretována českými 
politickými elitami. Jde tedy do značné míry o původní téma, které je přiměřené pro 
diplomovou práci.   
 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda zpracování 
Práce vychází z konceptu tzv. ideálních polity ideas zformovaného M. Jachtenfuchsem a 
jeho spolupracovníky. Jde o koncept zformovaný přímo pro výzkum této problematiky. 
Z hlediska metody práce vychází z diskursivní analýzy. Diskursivní analýza v pravém slova 
smyslu představuje velmi náročný postup. Autorka vhodně vytváří méně ambiciózní 
metodický postup, který se soustředí na počítání výroků odpovídajících zkoumaným 
variantám polity-ideas. 
 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů 
Práce se soustředí na dokumenty politických stran. V tomto případě jde o správnou a 
logickou volbu. Autorka však mohla více ozřejmit, proč výrazněji nepoužívá existující 
sekundární literaturu. Mohla také v úvodu poskytnout podrobnější kritický rozbor uvedené 
literatury. 



iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická provázanost) 
Z tohoto hlediska je práce v pořádku. 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Na základě zvolené metody byla autorka schopna přinést vlastní a relevantní poznatky o 
postojích českých politických stran k evropské integraci. Dále je nutné ocenit, že postupuje 
velmi systematicky, všímá si všech základních relevantních dokumentů, drží se zvolených 
konceptů a metody. Jedinou slabinou je to, že práce místy příliš přebírá vlastní výroky 
jednotlivých politických stran na úkor jejich analýzy.    

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Z tohoto hlediska je práce v pořádku.  
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
Z tohoto hlediska je práce v pořádku. 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 
Z tohoto hlediska je práce v pořádku.  
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

žádné 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na DP a rád ji doporučuji k obhajobě. Jedná 
se o zdařilou diplomovou práci. K jejím silným stránkám patří použití relevantního 
teoretického přístupu, zformování relevantní metody a dobrá aplikace vymezeného rámce 
vedoucí k vlastním autorčiným zjištěním. Pokud se týče možných slabších aspektů, bylo by 
možné uvést pouze místy se vyskytující přímé přebírání výroků jednotlivých politických 
stran na úkor jejich analýzy a absenci podrobnějšího kritického zhodnocení dosavadního 
výzkumu přístupu českých politických stran k evropské integraci. Kladné aspekty v práci 
však jednoznačně dominují. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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