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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 
 

Předložená diplomová práce korespondují s cíli, metodami a navrženou strukturou 
v projektu diplomové práce. 

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  
2 



*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 
 

Téma diplomové práce je zcela aktuální a přispívá k evropské odborné diskuzi. 
Pozitivně lze ohodnotit zahrnutí nejaktuálnější typologie P. Swianiewicze, která 
vyšla teprve na podzim minulého roku. Nicméně by diplomové práci prospěla 
detailnější specifikace výzkumné otázky, metodologie a kritérií pro hodnocení 
případových studií. Autorka uvádí, že "práce bude koncipována na základě 
komparativní studie, přičemž pro potřeby této práce bude použito větší množství 
případů, konkrétně vybrané evropské země, které budou srovnávány." (s. 3, dále 
s. 7) Pro diplomovou práci se tento popis jeví jako omezený. Autorka zcela 
opomenula definovat typ komparace (diachronní, synchronní a k. analogických 
situací), jaký byl využit přístup při výběru případů nebo typ případové studie. 
V případových studiích by měly být využity primární zdroje, nikoli pouze 
sekundární. Zcela v práci postrádám škálování kritérií, resp. užité techniky sloužící 
ke komparaci jednotlivých případů na základě zvolených kritérií.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1-2 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu 
2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 
 

Diplomová práce působí kompaktně a provázaně. Jedinou výtku spatřuji v kapitole 
věnující se kritériím pro případové studie. Místo detailní specifikace kritérií a jejich 
škálování se autorka věnují nad míru jednomu z kritérií a popisuje jejich empirický 
vývoj v Evropě (v případě vertikálních typologií se jedná o slučování obcí, u 
horizontálních typologií o způsobu volby starostů). Práci by prospěla jazyková 
korektura (závěr DP, častý výskyt slova přičemž atd.) a revize tabulek (u tab. 7 
není uveden rok, ke kterému se vztahuje, rovněž je patrné, že se jedná o převzaté 
údaje, které autorka zpracovala z více zdrojů, alespoň rámcově by tyto zdroje 
měly být zmíněny). Autorka převzala obecný nešvar objevující se v řadě textů 
týkající se Goldsmithe. Jeho práce bývá označovaná za typologii. Vzhledem 
k tomu, že je založena na jediném kritériu, jedná se o klasifikaci. Z hlediska citační 
normy a poznámkového aparátu práce splňuje nároky na magisterskou práci.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků) 
 



Téma diplomové práce je zcela aktuální a přispívá k evropské odborné diskuzi. 
Pozitivně lze ohodnotit zahrnutí nejaktuálnější typologie P. Swianiewicze. Práce 
bohužel nepřináší nové poznatky, ačkoliv pozitivně hodnotím snahu o kritické 
zkodnocení typologií a snahu o jejich aktualizaci. Případové studie jsou sestaveny 
pouze na základě sekundární literatury (v mnohých případech i několik let starých, 
což nepřispívá k naplnění cíle práce o aktualizaci). Není možné tak objektivně 
analyzovat současný stav, resp. vývoj jednotlivých zvolených parametrů. 
V předložené práci rovněž postrádám detailní vymezení kritérií, resp. jejich 
škálování. Domnívám se, že bez definování původního stavu měřitelně 
vymezeného (byť kvalitativně s následným převedením na měřitelné ukazatele) 
není možné uspokojivě dosáhnout defino vaných cílů práce. Stejný přístup bych 
doporučila zvolit i v jednotlivých případových studiích proto, aby byl zachycen 
vývoj kritérií a případný posun obecních pořádků v rámci typologií (klasifikace). 

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  
5.1 Jaké škálování autorka použila při hodnocení jednotlivých případů, resp. kritérií. 
5.2 Definujte typ komparace, přístup využitý pro výběr jednotlivých případů a typ 

případové studie využitý v diplomové práci. 
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA   
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k  obhajob ě doporu čuji. 
 
Navrhované hodnocení: velmi dob ře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


