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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená práce se zaměřuje na analýzu euroskepticismu ve veřejném a mediálním prostoru v České republice 
v období několika týdnů před volbami do Evropského parlamentu, které proběhly v roce 2014. Cíle a teze práce 
jsou formulovány jasně a srozumitelně. Bližší vysvětlení by si ale zasloužila formulace o pronikavosti rámců 
(s. 3).  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Výzkumný rámec pro analýzu vybraného problému je odpovídající. Lze se ale ptát, proč problematika týkající se 
teorie i metodologie není pouze v dané kapitole. Vysvětlení k typologii euroskepticismu (samostatná kapitola) a 
jak ji autor nahlíží v souvislosti se zkoumaným tématem jsou uvedena až na s. 48 a dále. To samé platí 
o kódování a slabé a silné podobě euroskepticismu. Navíc autor nikde nezdůvodňuje, co pro něj ona slabá či 
silná podoba euroskepticismu (s. 18) či silná intenzita daného rámce v analytické jednotce (s. 51) znamená. Větší 
pozornost by si zasloužilo i zdůvodnění bodové škály. Také až na s. 51 jsou uvedena média, která jsou v práci 
analyzována. Klíčová pro empirickou část práce je kapitola 3, které by mělo být věnováno více prostoru. Práce 
vychází z relevantního souboru pramenů a literatury. Autor ale mohl pro svoji práci využít i další práce 
z českého prostředí, které se rámcováním a jeho vztahem k nastolování agendy v mediálním prostoru zabývají. 
Např. kniha dr. Alice Němcové Tejkalové, Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování 
handicapovaných v tisku z roku 2012 se těmto otázkám věnuje, ale na jiném příkladu. Autor mohl pro svoji práci 
využít zejména kapitoly 1 a 2. Zamýšlet se lze rovněž nad časovým ohraničením práce. Zda zvolené období 
určitým způsobem nedeterminuje výsledky výzkumu. Je totiž jasné, že před volbami do Evropského parlamentu 
lze zaznamenat větší míru debaty o Evropské unii v médiích. Relevantnější by možná bylo zkoumat méně typů 
médií, ale v delším časovém horizontu. 
Text práce vhodně doplňují přílohy. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Formální zpracování práce vykazuje určité nedostatky. Odkazy na použité zdroje by měly být (ve většině 

případů) uváděny na konci věty za interpunkčními znaménky, nikoli před nimi. Také není jasné, proč autor 
dává hned tři odkazy za sebou u jedné věty (s. 2, poznámky 123), když mohl použít jednu poznámku pod 
čarou a v ní uvést více zdrojů, jak je to běžné. Větší pozornost by měla být věnována i opakování citací 
(někde autor užívá ibid., jinde nikoli – např. s. 23). Rovněž členění použitých zdrojů na primární a 
sekundární působí nejasnosti. Autor do primárních zdrojů řadí novinový článek z Financial Times, který svou 
povahou patří do zdrojů sekundárních. Dále tam má uvedeny některé pořady a články, které mu sloužily pro 
analýzu. S tím by se dalo souhlasit, ale není jasné, proč tam nejsou uvedeny všechny použité články a pořady, 
které autor zmiňuje nejen v textu práce, ale i v příloze. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Celkově lze konstatovat, že práce je zpracována na dobré úrovni. Autor sice použil relevantní výzkumný rámec, 
ale některé jeho části by si zasloužily větší pozornost. Rovněž formální stránka práce by si zasloužila závěrečnou 
revizi. 
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Mohl by se autor při obhajobě práce vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Práci lze k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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