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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Cílem práce zůstává analýza euroskepticismu v Německu a jeho proměn v daném časovém 
období. Tato analýza přitom bude vycházet z konceptu Taggart a Szczerbiak a z jeho 
vymezení německých stran na euroskeptické ve smyslu hard a soft. Zkoumáno bude jeho 
uplatnění v německém prostředí ve zkoumaném období. Rovněž bude ukázáno, že krize 
eurozóny vedla k četným diskuzím na německé politické scéně a zároveň přispěla k rostoucí 
míře euroskepticismu. I přes narůstající euroskepticismus zůstalo Německo jako celek 
proevropské.   
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Práce by se měla primárně zaměřit na časové období let 2009-2014, v rámci něhož budou 
projevy a proměny zdrojů německého euroskepticismu zkoumány. Za klíčovou je při tomto 
zkoumání považována krize eurozóny. Práce se bude v první řadě koncetrovat na etablované 
relevantní politické strany, jistý prostor však bude věnován i veřejnému mínění. Teritoriálně 
práce zůstává omezena na Spolkovou republiku Německo. 
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
Práce si zachovala svůj teoretický základ, který vytvoří právě koncept Taggart a Szczerbiak.  
V úvodní části budou nastíněny historické souvislosti, přičemž v následujících kapitolách 
bude rozebrána teorie euroskepticismu, následovaná kapitolou věnovanou krizi eurozóny, 
příčinám, diskuzi na německé politické scéně a dopadech na veřejné mínění.
Analytická část práce týkající se podob euroskepticismu v Německu zůstává nezměněna. 
Práce rovněž nadále počítá se zvláštním zohledněním politického hnutí Alternativa pro 
Německo, které vzniklo v přímé reakci na krizi. V práci by mělo dojít k bližší identifikaci 
euroskepticismu právě tohoto hnutí.
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
Práce bude zpracována s pomocí deskriptivní a analytické metody s využitím mimo jiné 
analýzy programových dokumentů. V deskriptivní části půjde především o úvodní 
teoretickou část zabývající se Taggartovým a Szczerbiakovým modelem, stejně jako v části 
následující kapitoly věnované příčinám krize. Analytická část se bude zabývat konkrétními 
projevy euroskepticismu v Německu na základě již zmíněné analýzy programových 
dokumentů, ale i dalších uveřejněvaných prohlášeních. Využity budou i informace získané 
z oficiálním průzkumů veřejného mínění. 
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 
celek práce?



Práce nadále vychází z oficiálních zpráv, prohlášení a volebních programů politických stran, 
stejně jako z průzkumů veřejného mínění. Důležitým zdrojem zůstává i četná sekundární 
literatura, jež se zabývá jak teoretickým základem práce, tak i poskytuje historický přehled 
či postihuje euroskeptické nálady v Německu. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
-Práce zohlední historické souvislosti německých postojů k Evropskému společenství 
-Stěžejním bodem výzkumu bude stranický euroskepticismus objevující se v souvislosti 
s krizí eurozóny a hledání cest k jejímu překonání.
-Práce se pokusí odlišit euroskepticismus politických stran jako takový, od euroskepticismu, 
který je spíše momentální záležitostí strany.
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