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Klára Janovská si jako téma své diplomové práce zvolila mediální odraz ratifikace procesu 

ratifikace Lisabonské smlouvy v několika českých a francouzských denících. Cílem práce 

bylo zmapovat, jakým způsobem se odrážel a byl interpretován proces ratifikace Lisabonské 

smlouvy v tisku dvou zemí, které se liší svým postojem k evropské integraci obecně. Zatímco 

Francie stála u zrodu myšlenky evropské integrace a je do značné míry stále jejím motorem, 

ČR má pověst spíše euro-realistické až euroskeptické země. Z tohoto pohledu je srovnání 

právě těchto dvou zemí vhodně zvolené a činí práci zajímavou.  

Charakteristika obou zemí napovídá, že by o sledovaném tématu měl více a podrobněji 

referovat tisk francouzský, nicméně autorka na základě své analýzy primárních pramenů 

(článků ve francouzském a českém tisku) dospěla k zajímavému závěru, že články k tématu 

ratifikace Lisabonské smlouvy byly četnější v českých denících a téma bylo více viditelné i 

díky tomu, že bylo umisťováno na titulní stránky sledovaných novin.  

Z obsahového hlediska je hodnocená diplomová práce zcela v pořádku. Nicméně v kapitole č. 

2 autorka zachází až příliš do minulosti procesu evropské integrace a líčí na několika stranách 

její počátky, které pro téma diplomové práce nejsou příliš relevantní a pasáže textu v této 

kapitole jsou často vzhledem k jejímu záběru zobecňující. Mohla by proto autorka vysvětlit, 

proč je věnováno v práci tolik prostoru počátkům evropské integrace a smlouvám, které 

Lisabonské smlouvě předcházely?  

Z hlediska stylistického je práce velmi pečlivě napsána. Lze vytknout pouze občasnou 

nejednotnost při používání časů přítomného a minulého (např. odstavec začínající dole na s. 

30 a končící na s. 31).  

Seznam použité literatury a pramenů je dostatečný, nicméně bylo by vhodné obohatit jej o 

další relevantní sekundární zdroje. Pro zpracování daného tématu lze využít více než osm 

publikací, z nichž autorka vychází.    

Přes výše uvedené je diplomová práce Kláry Janovské kvalitní a rozhodně odpovídá svým 

rozsahem, strukturou i obsahem nárokům na závěrečnou magisterskou práci kladeným, proto 

ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

Mgr. Kateřina Miklošová 


