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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka pro svou diplomovou práci zvolila aktuální téma regionální spolupráce, konkrétně pak meziparlamentní 

spolupráci na území západního Balkánu a způsoby jejího financování z dotačních programů Evropské unie. 

Cílem práce je posoudit vliv a úspěšnost zkoumaných podpůrných programů na regionalizaci vybraného území. 

Autorka práci zasazuje do vhodně zvoleného rámce teorie nového regionalismu. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zvolené téma diplomové práce považuji za poměrně náročné na zpracování; autorka používá celou škálu 

anglicky psané literatury, nicméně pro takto specifické téma by bylo jistě vhodné nahlédnout i do místních 

zdrojů, psaných v regionálních jazycích. Možný nedostatek ve využívání regionálních pramenů autorka 

vynahradila osobním nasazením, kterého bylo jistě třeba pro uskutečnění celé řady přímých rozhovorů se 

zajímavě zvolenými aktéry regionální a evropské politiky západního Balkánu. 

 

Pozitivně je nutné hodnotit celkový přístup autorky k tvorbě diplomové práce. Text je velmi dobře a logicky 

strukturován, využívá kvalitní a podložené argumentace a je vhodně zasazen do teoreticko-metodologického 

rámce, který autorce pomáhá zodpovědět hlavní výzkumné otázky. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Autorka prokázala schopnost sepsat kvalitní akademickou práci, postupovat dle pravidel formálního zpracování 

vědeckého textu a správně užívat citací a odkazů. 

 

Vytknout je možné drobné stylistické nedostatky, například různé způsoby psaní stejných slov (např. 

regionalizmus-regionalismus), nesprávně používanou interpunkci a chybnou stavbu vět (např. opakující se věty 

bez přísudku). 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Diplomová práce je celkově velmi kvalitně zpracována, má logickou s propracovanou strukturu a vhodně 

využívá jak dostupnou literaturu, tak vlastní výzkum autorky v terénu. Celkově je text originální, aktuální a 

splňuje požadavky, kladené na diplomové práce.  

 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

  

1. Jak se podařilo naplnit výzkumný cíl práce? 

2. Do jaké míry se lišil akademický pohled ve vědecké literatuře od poznatků, které jste získala 

z rozhovorů s přímými aktéry dění v regionu? 



3. V závěru uvádíte, že EU není úspěšná v hlubší socializaci v oblasti západního Balkánu. Jaké vidíte 

hlavní příčiny tohoto neúspěchu a jak by je mohla EU pomoci řešit? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

Datum: 19. 1. 2015    Podpis: 

 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa 

zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle 

vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, 

které student může dobrou obhajobou napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení 

konečné známky. 

 

 


