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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) 
 

Cíl, metoda i struktura práce vycházejí z jejího zadání. 
 
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  
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) 
 

Práce je relevantní zejména díky dosavadní absenci takto detailního vhledu do 
procesu vzniku nových municipalit v roce 1990 a představuje zlepšení stavu 
poznání této problematiky.   

 
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 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  

- 

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) 
 

Mírně snížené hodnocení je způsobeno např. méně citlivým používáním 
odborných a metodologických termínů. Teoretická část práce jako celek působí 
nepříliš kompaktně, to je však dáno složitým kontextem zkoumané problematiky a 
není tedy důvodem k horšímu zhodnocení.  

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

Eva Jogheeová naplnila cíl práce, k čemuž jí pomohlo zejména vlastní šetření. 
Hlavní přidanou hodnotu představuje zlepšení stavu poznání procesu 
osamostatňování municipalit, závěry vycházejí vedle zmíněného šetření i 
z analýzy legislativního "vakua" v předmětné době a materiálů dohledaných 
v archívech. Konkrétním přínosem k poznání zkoumaného problému pak je mj. 
hlavní zjištění vztahující se k motivaci k osamostatnění a kategorizace 
osamostatněných obcí.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Zlepšení infrastruktury a stavu rozvoje osamostatněných municipalit - je 

skutečné, nejedná se o pouhou deklaraci respondentů? 
5.2 Proč jste neporovnala volební účast s ostatními malými obcemi v okresu? 
5.3 Jak byste v kontextu vývoje zkoumaného vzorku interpretovala volební účast 

v komunálních volbách 2002-2010?  
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 



 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:  Hodnocení je podmíněno dobrým 
výkone při obhajobě.    
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum: 17.6.2014                                               Podpis: 


