
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: Jüptner  Jméno: Petr 
Pracoviště: IPS 
 
Posudek vedoucího 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) 
 

Teze obsahují jako doplňkovou metodu dotazníkové šetření, tuto metodu se však 
vzhledem k absenci odezvy od respondentů nepodařilo autorovi přes veškerou 
snahu naplnit. Chybějící data však byla plnohodnotně nahrazena jinými zdroji. 

 
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) 
 

Práce byla zpracována na aktuální téma a přidané hodnoty dosahuje jak 
v empirické části (původní případové studie), tak i v části teoretické či 
komparativní (filtrování datových souborů k evropským zemím, zpracování 
aktuálníchj cizojazyčných zdrojů). Svým zaměřením na aspekt dobrovolnosti 
slučování je pak práce zcela ojedinělá a má i praktickou přidanou hodnotu, 
protože s vyhodnocením slučováním obcí v ČR zatím nikdo nepracoval.  

 
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 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2 

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) 
 

Pokud má práce malé slabiny, jsou především v oblasti jazykové. Jan Heřmánek 
má v sobě básníka, literáta i publicistu, což místy vede ke kostrabatějšímu 
vyjadřování, pro které jsem zavedl označení "heřmánkoviny". Autor však na tomto 
nedostatku zapracoval a většinu podobných nedostatků se mu v průběhu 
zpracování podařilo eliminovat. V práci však zůstaly některé žurnalismy 
("amatérismus").  

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

Přes zanedbatelné jazykové problémy je práce výborná z hlediska hlavních 
hodnotících kritérií: aktuální téma, originální/původní práce v komparativní i 
empirické části, dohledání a zpracování složitých dat z cizojazyčného prostředí, 
náročné případové studie, praktická přidaná hodnota a posun stavu poznání.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jakými různými způsoby lze uchopit hranici mezi dobrovolným a 

nedobrovolným slučováním? 
5.2 Jakou roli hrají v procesech slučování osobnosti a faktor nahodilostí? 
5.3 Jak vysvětlujete dílčí neúspěch dotazníkového šetření? 
 
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: 19. ledna 2015                                               Podpis: 


