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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Téma evropeizace měst je vzhledem k významu regionální politiky EU 
bezpochyby relevantní, tím spíše, že i víc jak patnáct let po přistoupení k EU je 
takto zaměřených prací v českém kontextu poměrně málo. Na druhou stranu 
je nutno říci, že omezení evropeizace na institucionální adaptaci limituje 
význam a možnost generalizace závěrů práce.  

Práce přiměřeně využívá existující konceptualizaci pojmu evropeizace (vertikální 

bottom-up i top-down, horizontální) a dosavadní výzkum na dané téma k dobře 

strukturované formulaci jednotlivých dimenzí evropeizace zkoumaných na 

zvolených případech (Praha, Plzeň, Písek). Práce se však omezuje převážně na 

zkoumání momentálního (v roce 2020, resp. pro programové období 2013-2020) 

institucionálního rámce a aktivit vybraných měst, což je vzhledem k délce členství 

ČR v EU škoda. I když je pochopitelné, že získání dostatečných dat pro předchozí 

programová období, a to jak z internetových zdrojů, tak i rozhovorů, by bylo 

náročné, práce nijak podrobněji neřeší ani problém stability institucionálního 

nastavení a institucionální paměti, s výjimkou několika zmínek o dlouhodobém 

angažmá v oblasti evropských politik v případě některých respondentů a dalších 

relevantních osob. 

Navzdory výše uvedeným výhradám je zpracování práce po teoretické i 

metodologické stránce důsledné a přináší relevantní poznatky o evropeizaci 

vybraných českých měst. Oceňuji i snahu o zasazení výsledků práce do kontextu 

zjištění předchozích prací na dané téma, zejména pak zjištění v oblasti zahraniční 

spolupráce měst je zajímavé.  

 

Vedlejší kritéria: 

bez výhrad 
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Celkové hodnocení: 

Předložená diplomová práce používá relevantní teoretický i metodologický 
rámec, jasně formuluje výzkumné otázky i odpovědi na ně. Slabší stránkou 
práce je pouze poměrně úzké vymezení výzkumných otázek i zkoumaný 
časový rámec, které limitují přínos práce. Jako takovou ji doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm B. 

 

Výsledná známka:  

velmi dobře - B 
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