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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) 
 

Pro korektnost je potřeba uvést, že v práci byl oproti tezím případ Sarajeva 
nahrazen finskou municipalitou Espoo. Tato změna je kompatibilní se zadáním 
tezí, je vhodná, zdůvodněná a vychází z konzultací s odborníky v oboru 
v mezinárodním prostředí, které autorovi umožnila participace na letní škole 
POLLOC. 

 
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 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) 
 

Etnické štěpení se často projevuje právě na komunální úrovni, která je pro 
poznání jeho povahy nepostradatelná. Již samotné téma práce je tedy velmi 
aktuální, originalita přístupu pak spočívá zejména ve zkoumání vztahu povahy 
etnických menšin, jejich  komunální reprezentace a institucionálních podmínek pro 
její realizaci. Oceňuji snahu podpořit použité metody anketou i vypořádání se se 
systematizací / operacionalizací problematiky, což není jednoduché.  

 
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 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!)
1 

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

1 

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) 
 

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

Ačkoliv bylo zadání diplomové práce velmi náročné, autorovi se povedlo cíl 
naplnit. Práce na solidním fundamentu vysvětluje rozdílnost jednotlivých modelů a 
zejména definuje základní vztahy mezi jednotlivými proměnnými zkoumané 
problematiky. Systematizace problematiky zároveň představuje výzvu k další 
práci, neboť evropská komunální úroveň nabízí možnost rozšíření zkoumaného 
vzorku. Martinovi výrazně prospěla možnost konfrontovat zadání i zpracování 
práce v mezinárodním prostředí (letní školy, kursy hostujících profesorů), což se 
například pro výběr vzorku ukázalo jako velmi podstatné.   

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Lze přes malý vzorek nějak zobecnit roli etnických stran v jednotlivých lokálních 

stranických systémech? 
5.2 Jaké strany častěji nominují zástupce etnických menšin a čím to lze vysvětlit?  
5.3       



 
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): 
 
      
 
 
Datum: 16.6.2014                                               Podpis: 


