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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Předložené pojednání zkoumá veřejný euroskepticismus v české mediální a veřejné agendě. 

Klade si za cíl zjistit míru korelace mezi českou mediální a veřejnou agendou v případě 

veřejného euroskepticismu. Zjišťuje rovněž, jaké euroskeptické rámce (frames) mediální 

agenda přináší do českého veřejného prostoru a jak pronikavé tyto rámce jsou.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:

Diplomová práce Jana Pavce obsahuje všechny povinné náležitosti předepsané pro daný typ 

kvalifikačních prací. Text je velmi dobře strukturován; kvantifikační zjištění – většinou 

vycházející z vlastní autorovy empirické analýzy – jsou zdařile prezentována formou tabulek.

Student suverénně vstřebal relevantní teoretickou literaturu z oborů evropská studia, 

politologie a mediální studia. Totéž platí o příslušné literatuře metodologické a analytické, 

z níž načerpal i podněty k uplatnění originální metody.

Jan Pavec přesvědčivě prokázal hypotézu, že česká mediální agenda o Evropské unii přináší 

silné rámce veřejného euroskepticismu a že mezi mediální a veřejnou existuje pozitivní 

korelace.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Diplomová práce je stylisticky a jazykově na velice dobré úrovni. Drobně rušivé je to, 

že student uvádí v rozporu se zvolenou citační normou (respektive její částí pro česky psané 

texty) při označení data náhledu internetového zdroje poněkud neústrojné spojení (evidentně 

anglicismus) „přístup získán“ (např. na s. 2–3).

K omylu došlo při uvedení zdroje převzaté tabulky na s. 48 – buď na tom místě autor omylem 

napsal jiný název průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), než na který 

odkázal výše v poznámce pod čarou č. 185, nebo při prvním uvedení jiné analýzy z produkce 

CVVM nezapsal plný bibliografický údaj a zapomněl ho uvést i v závěrečném seznamu
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zdrojů. Místy se autorovi do číslování tabulek vloudil omyl (navíc jejich označení jednou 

zbytečně zdvojil výrazem „obrázek“, s. 48) – v práci se na dvou místech nacházejí tabulky 

s číslem 1 (s. 48 a 55).

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Diplomant zpracoval velmi náročné téma a dokázal při tom vynikajícím způsobem propojit 

teoretické znalosti, analytické dovednosti a schopnost napsat práci srozumitelně 

a kultivovaným stylem. Rozhodně podal značně nadprůměrný výkon. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ:

J. Pavec přijatelně zdůvodnil, proč ve zvolených masmediálních pramenech nerozlišoval mezi 

zpravodajskými a publicistickými příspěvky (s. 50). K obhajobě nicméně navrhuji, aby se 

poskytnuté zdůvodnění pokusil rozvést.

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Diplomovou práci Jana Pavce doporučuji k obhajobě a bez nejmenšího váhání navrhuji 

hodnocení známkou výborně (1). 
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