
 

Posudek oponenta 

Dynamika postojů vůči Evropské unii v České republice 

Bc. Martina Rocskárová 

Předkládaná práce si klade za cíl zmapování vývoje postojů vůči Evropské unii v 

České republice, a to na základě baterie otázek z datového souboru z projektu Aktér. 

Rozhodnutí věnovat se analýze pouze jedné baterie otázek má sice za následek jistá omezení 

v možnosti výpovědí o zvoleném tématu, ale domnívám se, že díky soustředění se na pouze 

několik otázek umožnilo velmi precizní, přínosnou a zajímavou analýzu dat. 

 Práce je velmi dobře strukturována, úvod seznamuje čtenáře s obsahem a představuje 

jednotlivé kroky analýzy. Dále následuje krátký obecný úvod o historii přibližování České 

republiky Evropské unii, který je velmi přehledný, jen doporučuji nekončit citací. U této 

charakterem empirické práce oceňuji teoretičtěji zaměřenou kapitolu o roli veřejného mínění 

v procesu evropské integrace. Kapitola „EU očima veřejného mínění“ by mohla být pro 

přehlednost rozdělena na podkapitoly. Při popisu vlivu jednotlivých charakteristik na postoje 

vůči EU bych doporučila doplnit ještě odkazy na více zdroje než jen na článek Deflem, 

Pampel 1996. 

Stěžejní kapitolou práce je analytická část. Oceňuji velmi dobré zdůvodnění a uvedení 

kontextu vybraných datových souborů a roků ke komparaci a popis výzkumu i jeho omezení. 

Jasně jsou nastíněna také omezení baterie postojových otázek vůči EU a považuji za velmi 

všímavou podrobnou analýzu kategorie nevím, která bohužel často výzkumníky přehlížena. 

Velmi pečlivě jsou představeny také jednotlivé kroky analýzy, použití jednotlivých metod je 

dobře zdůvodněno a jsou detailně popsány, možná až příliš podrobně viz kapitola 6.5.1, 6.6.1.  

Pro analýzu dat jsou použity pokročilé statistické metody (MLR, shluková analýza), jejichž 

výsledky jsou vysvětleny velmi srozumitelným jazykem a doplněny o sice dosti stručnou, ale 

obsahově kvalitní interpretaci s přínosnými poznatky. V závěru oceňuji i nastínění další 

využití získaných poznatků a směřování dalšího bádání. 

Z formálního hlediska práce splňuje veškeré požadavky na diplomovou práci. Je psána 

srozumitelným a na empirickou práci překvapivě kultivovaným odborným jazykem. Příloha je 

možná až příliš rozsáhlá, ale věřím, že je zde z důvodů vědeckých, ne z důvodů spis 

ztlušťujících. 

I přes výše uvedené připomínky se jedná o velmi kvalitně zpracovanou diplomovou 

práci, prokazující vědecké schopnosti diplomantky. Domnívám se, že na jejím základě by 

mohl vzniknout odborný článek věnující se stále více aktuální problematice vztahu občanů 

členských zemí k EU. 

Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení na výbornou. 

V Praze 22. května 2014     PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D 



 


