
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, vyberte 

navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 

 

AUTOR/-KA PRÁCE: 
 

Příjmení: Heřmánek Jméno: Jan 

 

NÁZEV PRÁCE:  
Faktory ovlivňující dobrovolné slučování obcí: případ 

České republiky v evropském srovnání  
 

AUTOR/KA POSUDKU: 
 

Příjmení: Kruntorádová  Jméno: Ilona 

Pracoviště: IPS FSV UK 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

 

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 a navrženou strukturou v projektu 
diplomové práce. Metody práce jsou mírně odlišné, nicméně autor poskytl 
relevantní zdůvodnění. 

 

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 

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

1-2 

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  

1-2 

*) 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 práce je s ohledem na evropský i český výzkum zcela relevantní. Na 
předložené diplomové práci lze ocenit zejména úroveň zpracování rešerše 
literatury, provedené šetření a vyjasnění pojmosloví. (s. 3-4) Práce je jeví jako 
původní, i přes odkaz autora na akademické práce, které "poskytují vyčerpávající 
popis daného procesu (pozn.autora - procesu slučování)" a … "obsahují většinu 
informací." (s. 13) Autor zaměňuje v práci metody a nástroje. (s. 10) Diskutabilní 
je, i přes zdůvodnění, zvolení odlišné časové řady první a druhé části. Při 
kategorizaci států autor v úvodu vymezuje jedno kritérium (míra dobrovolnosti 
procesu územní konsolidace municipální struktury, s. 9), nicméně na s. 26 autor 
pracuje již se dvěma kritériemi, resp. otázkami (stranou ponechávám to, že na 
druhou otázku nelze odpovědět Ano/Ne). Na s. 26 jsou definovány dvě kategorie 
dobrovolného slučování, na s. 27 se již pracuje se třemi variantami.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1-2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

1 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1-2 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

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

3 

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) 

 
Autor se v úvodu práce věnuje oborové diskuzi o terminologii, kterou jednotně 
používá v celé práci. Aurgumentační schopnost odpovídá nárokům na diplomovou 
práci. Úskalí práce spatřuji hlavně v jazykové a stylistické úrovni práce. V textu se 
objevuje celá řada pravopisných chyb, absence čárek a opakující se slova (např.: 
"člení objekty dle podle vybraného sdíleného rysu" (s.9, dále s. 88 a další). 
Předložená práce by si zasloužila jazykovou korektutu. Doporučila bych i 
zpřehlednění práci s tabulkami (např. 1.3). 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Na základě výše naznačených silných (rešerše literatury, provedené šetření a 
vyjasnění pojmosloví) a slabých stránek (záměna metod a nástrojů, práce s kritérii 
a kategoriemi, jazyková a stylistická úroveň textu) doporučuji diplomovou práci 
k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře. 



 

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

5.1 Trpí české obce demokratickým deficitem? Posuďte v souvislosti s velikostí 
municipality. 

5.2       

5.3       

 

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: 14.1.2015                                               Podpis: 


