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

 

Základní otázkou, kterou si autorka poloţila, je, proč se Norsko (správněji Norové) dvakrát rozhodlo nevstoupit 

do evropských struktur (ES/EU) a následovat tak své skandinávské sousedy.  Cestu k odpovědi zvolila rozborem 

dvou přístupových jednání a s nimi spojených referend. 

 

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

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

 

Práce je přehledně a velmi podrobně strukturována. V úvodu formulovala základní otázku, představila své 

metody, ve dvou podkapitolách úvodu pak definovala pojmy a provedla zhodnocení pramenů a literatury. Ve 

zvláštní podkapitole stručně popsala referendum jako klíčový nástroj, který v případě severských zemí sehrál 

rozhodující roli v té které zemi při jejím přijetí či odmítnutí členství v evropských strukturách. 

Ve druhé kapitole popsala stručně historický vývoj Norska do roku 1945 s důrazem na ta období, která mohla 

sehrát roli při vytváření moderní norské identity, jejíţ součástí je podle autorky mj. jistý historicky motivovaný 

odpor k uniím (podkapitola 2.1.). T 

aké třetí kapitola patří k obecnějšímu úvodu, ve kterém představuje  postoje severských zemí k dalším 

integračním procesům a mezinárodním organizacím 

Jádrem práce jsou následující tři kapitoly. V kapitole 4. a 5. podrobně analyzuje přístupové procesy Norska a 

Dánska (1972), respektive Norska a Švédska (1994) a porovnává jejich jednotlivé fáze, aspekty a výsledky mezi 

dvěma zeměmi. Komparativní metoda pak zcela převládá v kapitole 6., ve které porovnává společné i rozdílné 

znaky obou norských přístupových jednání a referend. 

Z hlediska pouţité metodologie je práci moţné povaţovat za studii na pomezí soudobých dějin a politologie. 

Pouţité prameny a literatura jsou dostatečné, argumentace v závěrečné kapitole je podpořena pouţitím 

kartogramů. 

  

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

K formálním stránkám, včetně jazykového projevu, nemám připomínky. Snad jen nadbytečný podtitul u Závěru, 

který navíc neodpovídá obsahu (závěr pochopitelně obsahuje především vlastní závěr\y autorky). 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Práce působí celkově velmi vyrovnaným dojmem, je zpracována pečlivě, systematicky, podrobně, argumentačně 

přesvědčivě. 

Její závěry nejsou sice nikterak překvapivé, korelují se závěry dosavadní sekundární literatury, ale její silnou 

stránkou je právě vyváţená diachronní i synchronní komparace zaloţená na podrobné analýze. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

Nepřeceňuje autorka historicky podmíněné averze Norů (jaké části?) k uniím (nebo jen k pouhému označení)? 

Jejich rozhodnutí (pokaţdé jen mírnou většinou) byla podle její vlastní argumentace vţdy převáţně 

pragmatickou volbou mezi výhodami plynoucími jen z volnějšího přidruţení k EU a závazky, které by je 

omezovaly v případě vstupu. 



 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

Datum: 3. 6. 2016       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


