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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autor vhodně propojuje dvě aktuální témata. Klade si otázka do jaké míry byla debata, která následovala po 
udělení Nobelovy ceny míru EU formována euroskeptickými názory. Autor se podrobně věnuje udílení 
Nobelovy ceny v minulosti s přesahem do současnosti, a poukazuje na to, že téměř každá  pátá Nobelova cena 
byla udělena organizaci. Práci nechybí ani podrobná analýza euroskepticismu. Debata, kterou autor analyzuje, je 
dále komparována se třemi podobnými případy. Téma je zvoleno velmi vhodně, autor správně formuluje 
hypotézy, stejně jako cíle, které si autor v práci klade jsou v souladu s nároky na DP. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce má velmi pěknou a logickou strukturu, jednotlivé kapitoly jsou členěny tak, že se čtenář velmi dobře 
orientuje v textu a rychle porozumí problému. Teoreticky a metodologicky je práce správně ukotvena. Práce 
s prameny a literaturou je vzorová.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Jazykový projev autora je na vysoké úrovni (až na špatně užívaný tvar slova „potencionální“), práci s citacemi a 
odkazy na literaturu nelze nic vytknout.  Grafická úprava, stejně jako formální náležitosti práce jsou v pořádku. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Seznam použité literatury ukazuje, že se autor seznámil s velkým množstvím relevantní literatury, což se odráží i 
ve vysoké kvalitě práce. K naplnění cílů práce došlo beze zbytku, práce nemá výraznější slabé stránky. Silnou 
stránkou práce je originalita a perfektní znalost tématu. K naplnění cílů práce došlo beze zbytku, autor zodpovídá 
všechny otázky kladené na počátku práce. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Nemám doplňujících otázek. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně 
 
Datum: 25.5.2015       Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


