
Oponentský posudek na diplomovou práci Michaely Dvořákové 

„Malé projekty Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa jako nová přeshraniční spolupráce.“  

 

Téma euroregionů a tzv. malých projektů přeshraniční spolupráce, které si autorka zvolila ke 

zpracování své diplomové práce, považuji za potřebné a aktuální. Potřebné proto, že v oblasti 

vzdělávání není dostatečně otevíráno, a aktuální, protože tato spolupráce „sousedících zemí“ 

se neustále rozvíjí a reálně a konkrétně přispívá k interkulturnímu porozumění. 

Autorka ve své práci vymezuje pojem euroregionu/ů, a ukazuje procesy jejich jak 

přirozeného, tak umělého vzniku. Zaměřuje se na analytické zmapování vzniku, vývoje a 

realizace jednoho konkrétního Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa (ERN). I tuto autorčinu volbu 

považuji za dobrou, protože umožňuje konkrétní vhled do možností, aktivit a přínosů 

přeshraniční spolupráce v rámci tzv. malých projektů. Představení tohoto euroregionu (ERN) 

doplnila provedením dotazníkového šetření ohledně zapojení obcí do ERN a názorů na 

zlepšení spolupráce. 

Práce obsahuje velké množství konkrétních údajů, zahrnuje historické, právní, ekonomické 

(finanční), geografické, komunální, částečně sociologické, a vzdělávací aspekty této 

spolupráce. 

Šíře záběru, zřejmá i z velkého rozsahu práce (cca 105 stran souvislého textu), však na druhé 

straně působí kontraproduktivně: „méně by tu znamenalo více“ pro porozumění podstatě, 

cílům a přínosům euroregionální spolupráce, aniž by byl „čtenář“ přehlcován spoustou údajů, 

tabulek a statistických údajů. Chtít podrobně popsat 20-letý vývoj ERN, představuje téma na 

samostatnou práci – v autorčině diplomové práci představuje jednu z dalších kapitol, a tak 

narůstá rozsah práce. 

Zdá se, že přílišné ambici „vše podrobně popsat“ podlehla sama autorka, o čemž svědčí např. 

to, že v Úvodu své práce nestanovila a neformulovala hlavní cíl své práce, a na místo toho zde 

popisuje, čím se v které kapitole bude zabývat. Kontraproduktivnost přílišné podrobnosti se 

projevila i v absenci formulování problémů euroregionální spolupráce z hlediska autorčina 

vlastního zamyšlení. Kritické poukazy a podněty obsahují některé odpovědi respondentů, ale 

autorka sama všude uvádí jen její pozitiva a přínosy.  

Z hlediska autorčiny pedagogické profilace v práci postrádám i otázku využití či začlenění 

tématu Euroregiony do výuky OV-ZSV. Je také škoda, že autorčina invence a vlastní přínos 

zpracování spočívá pouze v deskriptivním (byť velmi podrobném a konkrétním) výkladu 

problematiky bez vyjádření jejího vlastního názoru; tím spíše, že sama se jednoho projektu 

zúčastnila (viz Úvod). 

Celkově považuji předloženou diplomovou práci za velmi kvalitní, autorka v ní prokazuje své 

porozumění sledované problematice, vychází z relevantní odborné literatury a práce svědčí o 

autorčině systematické přípravě ke zpracování tématu.     



Diplomovou práci Michaely Dvořákové doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 17 píšete, že euroregiony jsou od r. 1990 považovány za „umělé jednotky.“ Na 

základě jakých kritérií jsou tyto „umělé jednotky“ vymezeny? 

2. Jaké možnosti začlenění tématu euroregionů do výuky OV-ZSV nabízí RVP a 

Průřezová témata? 

3. Které konkrétní problémy realizace Fondu malých projektů byste mohla uvést? 

 

 

V Praze 7. 8. 2016              

                                                          PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 

       


