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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zkoumá mediální kritiku udělení Nobelovy ceny míru Evropské unii a ptá se, jestli byla kritika vedena 

euroskeptickými argumenty a jestli skutečnost, že se euroskepticismus jako fenomén vůbec vyskytuje, odlišilo 

reakci veřejnosti v tomto případě v porovnání s jinými oceněnými organizacemi. Cíl je formulován jasně a 

logicky. Téma je neotřelé a zajímavé. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Z metodologického hlediska je práce dobře zvládnutá. Autor vhodně zvolil metodu (obsahová analýza), jasně 

definoval její záběr i limity a správně ji i aplikoval. Práce je dobře zasazená do akademické literatury – v tomto 

případě čerpá především z literatury k euroskepticismu, protože problematika udělování Nobelovy ceny míru 

není příliš diskutovaná. Struktura práce vyhovuje potřebám výzkumu, ačkoli by pro pohodlí bylo možné vložit i 

shrnující a srovnávací tabulky (například počty různých typů článků věnovaným jednotlivým organizacím). 

Práce vychází z adekvátního počtu relevantních primárních i sekundárních zdrojů.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce v pořádku.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci považuji za velice zdařilou. Její silnou stránkou je zejména originální téma a čtivá forma. Zjištění jsou 

nebanální a nabízejí strukturované čtení debaty o Nobelově ceně pro EU. 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce probíhala zcela bez problémů. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1. Jakou roli hrálo ve zkoumaných případech, jestli byla organizace oceněna sama nebo s konkrétní 

osobou, a co z toho vyplývá? 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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