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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;
přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda
zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická
provázanost);
Práce usiluje o zjištění představ hlavních slovenských politických stran o žádoucí podobě
evropské integrace. Vychází z teoreticko-metodologického rámce zformulovaného
skupinou výzkumníků sdružených kolem Markuse Jachtenfuchse, který kombinuje
konstruktivistická východiska a diskurzivní analýzu. Na základě toho práce hodnotí
dotčené představy prostřednictvím čtyř možných obecných uspořádání integračního celku
(ústavních idejí): federální stát, mezivládní spolupráce, ekonomické společenství a síť.
Zaměřuje se na tři vybrané hlavní strany: KDH, Smer-SD a SDKÚ-DS. Představy těchto
stran rozebírá na základě jejich hlavních programových dokumentů. Z časového hlediska
práce pokrývá období 2002-2012.
Autorka zařazuje svou analýzu do kontextu dosavadního výzkumu. Zvolený teoretickometodologický přístup je pro zvolené téma vhodný. Analýza se opírá o dostatečné
množství zdrojů.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);

Diplomová práce zpracovává zvolené téma a související empirická data konzistentně se
svým teoreticko-metodologickým rámcem. Finální verze práce dostatečně operacionalizuje
jednotlivé ústavní ideje, takže jsou jako hlavní koncepty dobře využitelné v empirické
analýze.
Ocenit je potřeba i to, že autorka kriticky reflektuje využitelnost Jachtenfuchsova modelu
pro výzkum představ slovenských politických stran. Poukazuje především na to, že
slovenské politické elity mají v řadě případů příliš obecné představy o integraci, které se
těžko kategorizují pomocí modelu specifických ústavních idejí. Tomu současně do značné
míry odpovídá i zjištění, že mezi jednotlivými stranami nejsou výrazně podstatné rozdíly
v jejich pojetí integrace (kombinují myšlenky mezivládní spolupráce i federálního státu).

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);
Tuto diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní, především díky jasnému a vhodnému
analytickému rámci a jeho aplikaci.

8. navrhovaná klasifikace.
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