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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Výzkumná otázka, formulace problému:  
Autorka formulovala hlavní otázku (na s. 4), zda můžeme pozorovat obecný 
trend ke zvýšené europeizaci veřejného diskurzu/veřejného prostoru (public 
sphere) v SRN a Rakousku během migrační krize (zde klíčové období dle 
autorky květen 2015-duben 2016, s. 22). Danou otázku se rozhodla vyzkoumat 
na základě obsahové analýzy novinových zpráv/komentářů čtyř vybraných 
seriozních periodik v Rakousku a SRN (Die Presse, Der Standard 
(Rakousko)/Die Welt, Der Tagesspiegel (Německo)). Autorka se zaměřila na 
veřejný diskurz (prostřednictvím výzkumu vlivu tisku) právě proto (viz 
zdůvodnění v podkap. 1.1.1, s. 7), protože vnímání EU veřejností je klíčové pro 
legitimizaci rozhodovacích procesů na nadnárodní evropské úrovni a redukci 
demokratického deficitu EU.  
Dílčí výzkumné otázky autorky týkající se rozlišení na „vertikální“ a 
„horizontální“ europeizaci jsou na s. 17, dále podkap. 2.4.2 včetně rozdělení 
oblastí, ke kterým je europeizace vztažena (Evropa, jen EU, celý prostor 
Schengenu). Nad rámec základní otázky autorka rovněž zkoumá vliv periodik 
na kolektivní identitu (výsledky pak interpretuje v podkap. 3.3). 

 Teoretický konceptuální rámec 
Autorka vychází z definice veřejného prostoru. Dále konceptualizuje pojem 
„europeizace“ včetně rozlišení na horizontální (rovina členských států a 
komunikace mezi nimi) a vertikální (EU - rovina národních států), s. 10. Třetím 
pilířem jejího přístupu jsou média (v případě autorky tištěná media), která 
slouží autorce jako zdroj výskytu klíčových sdělení pro určení míry europeizace 
(výběr zdůvodňuje na s. 21). Text dokládá, že autorka zná zásadní teorie vlivu 
médií a tisku na veřejnou debatu (agenda setting, framing ect.).  

Metodologie, analýza, argumentace 
Autorka úspěšně využila obsahovou analýzu (qualitative content analysis, CA), 
kterou aplikovala na rozsáhlém vzorku vybraných článků celkem čtyř 
německých a rakouských periodik. Postupovala podle klíčových sdělení 
(kódování výroků - s. 24, 25) v ohraničeném časovém období. Vzhledem ke 
zkoumaným otázkám zvolila vhodný postup! Podstatné je, že autorka své 
výsledky vztahuje (a porovnává) k studiím z předchozího období, tedy před 
migrační krizí!  
Každopádně autorka konstatuje, že migrační krize posílila trend europeizace 
veřejného prostoru (s. 48 v závěru). Zajímavé je, že v případě Rakouska 
autorka zjistila vyšší míru horizontální europeizace. Rakousko je tranzitní zemí, 
proto je více ovlivněno situací v okolních zemích EU. Přesvědčivých výsledků 
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autorka dosáhla nejen v kategorii europeizace, ale také u hypotézy kolektivní 
identity, resp. europeizaci národní identity.  

  Vedlejší kritéria: 

Zdroje: Autorka využívá teoretické práce pro konceptualizaci studie (např. 
Hobolt/ Tilley k otázce vlivu médií – „framing effect of media on the perception 
of the EU“), k identitě (P. Katzenstein, J. Checkel), k EU (T. Börzel, T. Risse, G. 
Falkner, G., Marks), kvalitní práce k metodologii obsahové analýzy (Schreier, 
Krippendorff, Neuendorf), k veřejnému diskurzu (K. Hörsti), k demokratickému 
deficitu (A. Moravcsik) ect. Další skupinou zdrojů jsou dokumenty EU  
a především novinové články (!!) ze čtyř výše zmíněných periodik.  
Styl: Práce je v AJ, dobře psaná a srozumitelná. 

Formální kritéria: Práce splňuje formální náležitosti. Obsahuje klíčové přílohy  
(s. 64nn.) shrnující přehledným způsobem výsledky autorčiny práce, de facto 
„podezdívají“ kvalitní závěr práce (s. 46-49). 

Celkové hodnocení: 
Posuzovaná práce překračuje nároky kladené na diplomovou práci. Za silnou 
stránku studie považuji použitou metodologii (viz podkap. 2.3) a její aplikaci, 
samotný empirický výzkum na základě rozsáhlého vzorku dat! (viz počty 
zohledněných novinových článků, s. 25) a přehlednou formulaci výsledků 
výzkumu (kap. 3 + závěr).  

Za diskutabilní považuji výběr konkrétních periodik v SRN a Rakousku. Při 
obhajobě by mohla autorka prosím vysvětlit, zda je z jejího prohledu vybraný 
vzorek dostatečně reprezentativní pro dané cíle této konkrétní studie (pozn. 
například rakouský list Kronen Zeitung bychom sice zařadili k bulvárním 
novinám, nicméně má na utváření názorů veřejnosti výrazně silnější vliv než 
jiné noviny, zde zkoumané autorkou Der Standard, Die Presse). Pro získání 
výborného hodnocení, které zde vzhledem ke kvalitě práce navrhuji, by měla 
autorka výběr vzorku tiskovin přesvědčivě obhájit.  

Výsledná známka: A 

Podpis/datum: 1. 6. 2018   


