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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) 

 
Přdložená práce odpovídá co do tématu i struktury původnímu schválenému 
projektu. Autorka se však proti původní verzi rozhodla upravit název práce a místo 
tematiky regionalizace se přiklonila v závěrečném textu pojmu a konceptu 
decentralizace, který je v mnohém vhodnějším pro sledování vztahu evropeizace 
a proměny vládnutí v zemích střední Evropy po vstupu do EU. Vzhledem 
k původnímu zaměření výzkumu pokládám tento "posun" za opodstatněný, navíc 
se změnou formálního zaměření práce nezměnil smysl ani cíl projektu. Změnu 
tedy lze akceptovat  jako odpovídající a vyhovující deklarovanému záměru.   

 

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 3 



2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

1 

*) 
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) 

 

Práce je shrnující, přehledová, využívá jeden z relevantních současných 
srovnávacích přístupů aplikovnaých na hodnocení závisle proměnných v procesu 
decentralizace státu v souvislosti s možností (potřebou) využívat evropské fondy 
pro rozvoj vlastní infrastrury. V tomto ohledu je práce plně v souladu 
s nejnovějšími profesními zájmy spojenými s evropeizací jakožto tématem. 
Autorka pracuje s relevantními zdroji (především internetovými) a dostupnou 
analytickou i zobecňující literaturou. Zvolila klíčové autory, byť by jistě bylo možné 
do práce začlenit i další. Tento poněkud úsporný postup však nelze zamítnout, 
neboť vše podstatné je v práci zmíněno a zachyceno. Otázkou je, zda výsledky, 
k nimž se autorka dopracovala, jsou nové či překvapující. V základě jistě nikoli, ale 
celkové přehledné zpracování odpovídá požadavkům na diplomovou práci.    

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1-2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

2 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) 

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) 

 
Práce je fakticky kvalitně zpracována, stylisticky zcela bez problémů. Pouze na 
jednom místě jsem si všimla problematického odkazu na práci M. Keatinga z roku 
1997, která ale v souhrnu literatury uvedena není (osobně se domnívám, že 
autorce pouze vypadl druhý autor - vzhledem k tomu, že v seznamu jsou ke 
stejnému roku datovány dvě práce, kde je M. Keating "spoluautorem", nelze určit, 
o jakou z nich se jedná). Tento nedostatek (vyjádřený hodnocením 1-2) je 
marginální s ohledem na celkový kvalitní charakter zpracování odborného textu. 
Kultivovaný jazyk i stylistika dává tušit, že autorka s textem pracovala 
odpovídajícím způsobem.  
O to větší lítost je nutné spojit s faktem, že text je velmi stručný a až příliš úsporný, 
takže se pohybuje na samé dolní hanici přijatelnosti. Ale ani to není překročena 
v tom smyslu, že by text nesplňoval stanované základní požadavky.  

 



4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Celkově práce splňuje základní požadavky na odpovídající magisterský text. 
Věnuje se relevantnímu tématu, zpracovává ho sice stručně, ale výstižně, a byť 
nepřináší nějaké zásadní inovativní závěry, jedná se o serozní zpracování zvolené 
tematiky. Je zjevné, že autorka dokáže zvolit nejen téma, ale i vhodně vybrat 
relevantní zdroje informací a stylisticky kvalitně prezentovat své závěry. Text je 
sice, jak již bylo uvedeno, poněkud stučnější, než bych očekávala (či bylo možné 
očekávat), ale splňuje všechny požadavky na odpovídající diplomovou práci. 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Jak autorka nahlíží stranické systémy a relevanci regionálních stran v jí 
sledovaném kontextu decentralizace zvolených členských zemí EU? Lze spojit 
tuto problematiku se vznikem nějakých specifických stranických systémů?  

5.2 Pokud se autorka věnuje výlučně problematice decentralizace jakožto 
fenomému europeizace vládnutí, jak do tohoto kontextu zařadit jiná 
decentralizační hnutí?  

5.3 Jak by autorka klasifikovala decentralizační hnutí obdobná požadavkům na 
autonomii resp. odtržení (př. Skotka, Katalánska)?  

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 9. 1. 2015                                               Podpis: 


