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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Pavlína Slavíčková 

Název práce: : Lokální integrační politika, případová studie Sicilského regionu 

 

Vedoucí práce: Mgr. Markéta Klásková 

Oponent/tka: Mgr. Katarína Aslan 

Navržené hodnocení: D 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cieľ práca je síce jasne  formulovaný, ale nepodarilo sa jeho naplnenie. Hlavnú 

nedostatočnosť celej práce vidím v realizácii samotnej  analýzy a to i v prípade analýzy 

jednotlivých aktérov, tak samotnej úspešnosti integračnej politiky. Oboje si práca kladie za cieľ, 

naplniť sa jej to však nedarí. Kritické zhodnotenie zo strany riešiteľky a analytický rozbor celkom 

chýba.  

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

  

Zoznam literatúry by mohlo byť obsiahlejší, ale v zásade nemám vážnejšie výhrady, autorka 

používa jak české tak zahraničné zdroje.  

 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Silná stránka tejto práce by mohla byť v uskutočnených rozhovoroch, podľa môjho názoru 

sa jedná o najzaujímavejšiu časť celej práce, žiaľ ich počet je veľmi nízky a riešiteľka nebola 

schopná v tomto malom počte z rozhovorov extrahovať nejakú zásadnejšiu informáciu. Čo je určite 

škoda.  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

  

 Ako je už spomenuté vyššie, autorke sa nepodarilo kriticky pristúpiť k vyhodnoteniu práce 

jak jednotlivých orgánov podieľajúcich sa na realizácii integračnej politiky, tak k analýze 

jednotlivých rozhorov s aktérmi týchto orgánov. Autorke sa teda nepodarilo ani jasne formulovať 

arguementy, ktorými by podoprela svoje analytické závery.  
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

 

Čo sa týka prispeniu k súčasnému stavu poznania, práca otvára zaujímavú tému a 

problematiku sicílskeho regiónu, Európou trochu prehliadaného, z ktorého na jednu stranu domáce 

obyvateľstvo uteká za prácou, má minimálnu pôrodnosť, a zároveň sa stáva domovom čo raz 

väčšieho počtu utečencov z Afriky. Tému by chcelo určite viac prepracovať, naskytá sa priestor pre 

hlbšie rozpracovanie v magisterskej práci. Vzhľadom na to, že riešiteľka mala možnosť stráviť na 

Sicílii niekoľko týždňov počas študíjneho zahraničného pobytu, nevyžila podľa môjho názoru túto 

príležitosť dostatočne a pridaná hodnota tejto práce o nejaký „insight“ priamo z miesta chýba.  

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň odkazového aparátu je vysoká, jazyk používaný v práci zodpovedná štandardom 

vedeckej práci. Čo sa týka formálních náležitostí je práca viac menej v poriadku. Autorka sa 

nevyhla pár preklepom, nesedí číslovanie strán, ale váženjších chýb sa  nedopustila.    

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

   

V teoretickej časti riešiteľka nepracuje so žiadnymi teóriami venujúcimi sa integrácii. 

Čitateľa iba stručne oboznámi s jednotlivými pojmami,  modelmi, ďalej predstaví jednotlivé 

inštitúcie. Práca si kladie za cieľ pomenovať a následne analyzovať integračné stratégie, o tých sa 

dozvedáme ale veľmi málo. Zásadný problém vidím, že sa riešiteľka vo svojej práci vôbec nevenuje 

jednotlivým nástrojom, ktoré autonómna časť Sicílie využíva pre realizácii integrácie. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 Pri obhajobe práce by som rada od autorky počula jej postrehy z realizácii rozhovorov a 

kritické vyhodnotenie úspešnosti integrácie, tak ako ho vnímala od jednotlivých aktérov s ktorými 

robila interview.   

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Príčinu čiastočného nezdaru v naplnení cieľov tejto práce vidím ich možno zbytočnú 

ambicióznosť. Práca si vyžaduje hlbšie oboznámenie s úskaliami integračných politík minimálne 

naprieč Európou, aby riešiteľka bola schopná realizovať analýzu a vyhodnotiť jej úspešnosť 

konkrétne pre sicílsky región. Práca tak kĺže po povrchu a vystačí si s vymenovávaním pojmov a 

popisom modelov a inštitúcii. 

V prípade, že by mala riešiteľka záujem sa práci venovať i na ďalšom stupni štúdia je určite 

nutné ísť v štúdii integračnej politiky viac do hĺbky a pokúsiť sa o analýzu v celoeurópskom 

kontexte s dôrazom na špecifičnosť skúmaného regiónu.    

D – prijateľný výkon so značnými nedostatkami 
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Datum: 4.9.2019    Podpis                   
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