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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) 

 
Komentář ke schváleným tezím:  
Předložená diplomová práce korespondují s cíli, metodami a navrženou strukturou v 
projektu diplomové práce.             

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 3 

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 3 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 



2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

3 

*) 
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) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce: 
Autorka se ve své práci zaměřila na události staré více než 25 let. Jak sam píše (s. 45) téma 
bylo detailně prozkoumáno dr. Illnerem, některé kapitoly (např. 2.3 a 3.1) dokonce 
vycházejí pouze z jednoho zdroje, jejichž autorem je právě dr. Illner. Přínos práce se jeví 
v perspektivě současného stavu poznání jako marginální a téma překonané. Vzhledem 
k tomu, že autorka vycházela spíše ze sekundární literatury a v mnohých případech 
zastaralé (např. 37-38), zcela stranou zůstala zákonná úprava (s. 37-38, 39), bylo by 
vhodné se zaměřit na komplexní zpracování zdrojů. Stejně tak v práci postrádám kritické 
zhodnocení prostudované literatury. Největší slabinu práce spatřuji v metodologickém 
zpracování. Metodologie je velmi obecná (s. 19: "Bude použita deskriptivní a komparativní 
metoda"), autorka nerozeznává metody a nástroje (případ polostrukturovaných dotazníku, 
který autorka označuje za polostr. rozhovory (s. 10). Vzorek 28 obcí autorka chtěla 
analyzovat pomocí kvalitativních a kvantitativních metod (s. 20).              

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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  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) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  
Text práce působí v některých částech nekonzistentně (vztah secese států a secese obcí, 
s.44). Obsah práce bych doporučila restrukturalizovat a oddělit teoretická východiska 
studie a kontext práce zaměřující se na municipální systém v ČR. Stejně tak nadbytečně 
působí kapitola 3.1 v empirické části (stranou nechme relevanci historického vývoje sídelní 
struktury od 2. pol. 19. století) V textu není dodržena jednotná terminologie (secese, 
autonomizace), nehledě na to, že termín autonomizace se používá i jiném kontextu. 
Nejsou vysvětleny použité zkratky, v některých částech jsou použity žurnalismy, text 
obsahuje drobné pravopisné chyby. Závažnější je ale absence hlubšího zachycení 
souvislosti, autorka argumentační schopnost nahrazuje přímými citacemi (s. 85 a další) a 
mechanickým využitím tabulek, grafů a obrázků (např. s.78, 81). Některé obrázky by se 
spíše hodily jako přílohy (obr. 6, 7)     



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

Shrnující komentář:  
Předložená diplomová práce vykazuje řadu výše zmíněných nedostatků, za hlavní spatřuji 
metodologii práce. Zcela stranou ponechávám, že záměrem autorky bylo analyzovat 
kromě kvalitativních metoda vzorek 28 obcí i metodami kvantitativními. Bohužel autorka 
v práci uvedla pouze mechanický výčet jednotlivých kategorií, aniž by byly opravdu 
kvantitativní metody použity. Jako problematické se také jeví metoda účelového výběru a 
sestavený dotazník, resp. výběr respondentů. Z práce není jasné, jaké konkrétní 
respondenty autorka oslovila, zda bylo v obcích více respondentů z odlišných politických 
táborů (s. 82-83) a jak si autoka poradila se subjektivností výpovědí respondentů (s. 18, 
83) ve vztahu k historickému determinismu. Přesto není zcela běžné, aby diplomové práce 
obsahovaly terénní šetření. Proto navrhuji, aby diplomová práce byla obhájena se 
známkou velmi dobře. 

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

5.1 Jaký je další výklad termínu autonomizace? Kteří autoři s tímto konceptem pracují? 

5.2 Odrazila se autorčina kategorizace obcí ve výsledcích volbách, resp. determinovalo 
oddělení obce kandidátní listiny a vznik nových politických subjektů? 

5.3 Popište metodologii výběru zkoumaného vzorku. Jak autorka vybírala respondenty 
šetření? 

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum:                                                            Podpis: 


