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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Téma diplomové práce je relevantní a zajímavé. 
Konceptuální rámec europeizace je obecně zajímavou perspektivou 
umožňující studium procesů přizpůsobování se převažující praxi a 
postupům vzniklým na základě vytváření společných politik ES/EU. 
Koncept sice nemá jednoznačné teoretické ukotvení, tudíž neřeší primární 
motivaci aktérů, je nicméně schopen postihnout rysy a směry procesů, jimiž 
k přejímání praxe dochází. Autorka z poměrně širokého spektra aplikací 
europeizace zvolila koncepty zdůrazňující směr, kterým působí síly nesoucí 
tyto procesy (bottom up, top down a horizontální europeizaci), aby 
analyzovala situaci institucionální adaptace třech českých měst, Prahy, 
Plzně a Písku. Z hlediska metody autorka zvolila tři případové studie měst 
různé velikosti s cílem odhalit povahu procesů podílejících se na 
europeizaci ve zmíněných třech dimenzích, nicméně bez ambice tato 
komparovat či významněji se zabývat rozdíly mezi cíli a volenými nástroji.  
Práce konsistentně implementuje zvolenou metodu. Je nicméně z mého 
pohledu škoda, že se autorka nesnaží zasadit analýzu do širšího kontextu 
politických priorit reprezentací měst, které nejsou nijak důsledně 
zmiňovány, resp. jsou uváděny pouze na základě interviewovaných 
respondentů, většinou zaměstnanců městských úřadů.  
 
Vedlejší kritéria: 
Práce je založena na nepříliš širokém výběru relevantní odborné literatury, 
samotný empirický výzkum je založen na dokumentech doplněných devíti 
rozhovory s představiteli zvolených měst. Stylistická a jazyková úroveň 
textu je dobrá jen s občasnými překlepy a stylistickými neobratnostmi. 
 
Celkové hodnocení: 
Diplomová práce má solidně zpracovaný výzkumný rámec, i jeho 
implementace je na dobré úrovni.   
 
Výsledná známka: B 
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