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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) 
 

V práci je navíc šetření k malým obcím Karlovarského kraje, které tvoří kontext 
případových studií. Toto odchýlení je vhodné (opomineme-li souvislost s větším 
rozsahem práce) a přispívá ke správné interpretaci závěrů. 

 
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 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
1 

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  
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) 
 

Téma je zcela relevantní a díky fragmentaci české municipální struktury je i velmi 
vhodné ho zkoumat právě v českém prostředí. Použité metody jsou adekvátní, 
přičemž je nutné ocenit zvládnutá šetření v rámci kontextuálního vzorku malých 
obcí Karlovarského kraje a zejména třech vybraných obcí.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu 
1 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
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  

- 

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) 
 

Mírně snížené hodnocení je způsobeno nedostatky v grafické úpravě, které 
nepřikládám ani tak absenci pečlivosti, jako spíše roztržitosti a menší technické 
kompetenci.  

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

Jakub Hornek na své absolventské práci strávil přibližně dva roky, během této 
dlouhé doby dosáhnul výrazného pokroku a především úspěšně provedl vlastní 
šetření, které by mohlo klidně představovat i empirickou část práce disertační. 
Výsledkem je zpracování aktuálního a unikátního fenoménu "zhroucených obcí", 
ve kterých se nemusí konat volby a občané nemusí mít základní nárok na služby, 
které municipality běžně poskytují. Tyto obce jsou zároveň v určitém vakuu, 
protože samy nejsou schopné problem svého zadlužení řešit, stát jejich problémy 
spíše prohlubuje a sousedící municipality se s předmětnou obcí nechtějí sloučit. 
Zejména vzhledem k rozsáhlému šetření by bylo možné práci navrhnout pochvalu 
za vynikající diplomovou práci, pokud by celkový dojem nesrážely občasné 
grafické či formální nedostatky.   

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Můžete uvést konkrétní příklady, kdy stát zadluženým obcím místo nástrojů 

řešení  situaci spíše zkomplikoval? 
5.2 Lze vyžadovat právo na místní samosprávu? 
5.3 Jsou političtí aktéři ve "zhroucených obcích" nějakým způsobem specifičtí?  
 



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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