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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
           iv.   struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 
                                        provázanost); 
 

V. T. Zoubková se rozhodla věnovat urbánní politice v EU a formám její europeizace. 

Zajímají ji rovněž změny institucionálních norem a hodnot na národní a subnárodní 

úrovni. Její práce představuje evropskou urbánní politiku i její průnik do urbánní politiky 

členských států. Zde autorka vybrala Velkou Británii a Německo jako případové studie 

(kap. 8).  

 

Autorčina práce hledá odpověď na základní otázku, zda dochází k europeizaci politiky 

urbánního rozvoje (s. 13). Autorka postupovala metodicky správně, zjišťovala europeizaci  

ve třech směrech z hlediska iniciátora: top-down (EU); bottom-up (členský stát); 

horizontální europeizace (aktivní přímo města). Metodologii případové studie vysvětluje 

na s. 15. V SRN a VB provedla on-line dotazníkové šetření k dopadům evropské politiky 

na vybrané municipality daných zemí.  

 

Kapitolu 3 pojala teoreticky a rozebrala europeizaci i evropskou politiku urbánního 

rozvoje s ohledem na záměry a výsledky programu URBAN (kap. 3.3).  Autorka pracuje 

systematicky a práci doplňuje průběžně kvalitními tabulkami (např. v kap. 4 k urbánní 

struktuře Evropy – trendy v urbanizaci, evropský jádrový prostor ect.; tabulka č. 6 na s. 52 

ukazuje postupný rozvoj a rozšiřování agendy urbánního rozvoje v rámci aktivit Rady EU; 

tabulka č. 8 zobrazuje programy EU týkající se urbánní spolupráce). V kap. 5 se V. T. 

Zoubková věnovala aktérům politiky urbánního rozvoje v EU (EK, EIB, Výbor regionů)  
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i mimo instituce EU (Rada Evropy, OECD, EUROCITIES). Podrobně a v souladu se 

zacílením své studie rozebírá evropskou agendu urbánního rozvoje a správně ji dokládá 

jako průřezové téma zasahující do řady evropských politik (tabulka č. 5 na s. 38). 

 

Srovnání SRN a VB pojala autorka metodologicky dle v úvodu předdefinovaných modelů 

europeizace. V kap. 8.2 přistupuje rovnou ke komparaci SRN a VB u jednotlivých 

poddtémat. Neopomíjí vliv klíčových dohod v oblasti urbánního rozvoje (zejména 

Bristolská dohoda z roku 2005 a Lipská charta z roku 2007). K případovým studiím VB  

a SRN jsou doplněny nezbytné přílohy (s. 96nn) 

 

 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, včetně 

vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, správnost 

postupů; konformita s projektem); 

 

Předložená práce podává kvalitní zpracování problematiky založené na převážně 

cizojazyčných (německých a anglických) odborných textech. Autorka zohledňuje 

renomované autory k teoretickému ukotvení (Olsen, Moravcsik, Marks, Radaelli, 

Rosamond) a využívá také odborných časopisů a rozsáhlého množství dokumentů EU 

získaných z internetu. Diplomantka prokázala velmi dobrý přehled v cizojazyčné literatuře 

k tématu.  

Autorka se věnuje podstatným aspektům europeizace urbánní politiky. Ve stručném (ale 

přesném) závěru pak odpovídá na zásadní otázky své práce s ohledem na aplikaci na SRN 

a VB. V základní metodologické ose postupuje autorka v souladu s projektem DP.  

 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

Práce správným způsobem a přiměřeně využívá relevantních odkazů. Odkazy a citace jsou 

provedeny kvalitně.  

 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

Diplomová práce je myšlenkově bohatá, čtivá, jazykově vytříbená a je přehledně členěná.  

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

Splňuje požadavky, obsahuje cizojazyčné summary v tabulkové formě na s. 85 shrnující 

výzkum k SRN a VB a dále projekt DP (s. 105nn.).  

 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
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Diskusi při obhajobě bych věnoval úvaze nad jednotlivými formami europeizace v oblasti 

urbánní politiky. Prosím autorku, aby vysvětlila na konkrétních příkladech, jak 

postupovala při aplikaci třech forem europeizace: top-down; bottom-up; horizontální 

europeizace. Zároveň ať prosím doplní, zda najdeme tyto tři formy ve VB a Německu. 

Prosím i zde uveďte konkrétní příklady. 

 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na zvláštní 

ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 

 

Posuzovaná diplomová práce V. T. Zoubkové vykazuje známky vlastní promyšlené 

koncepce autorky, vyniká jasnou strukturou, přehledností i srozumitelným způsobem 

výkladu. Za silnou stránku práce považuji fakt, že autorka zvládla výborně interpretovat 

mnohovrstevný proces rozvoje urbánní politiky v EU také na vybraných klíčových 

členských státech (případové studie k SRN a VB). V práci podala teoretický rozbor i 

provedla samostatný praktický výzkum. Poznatky v oblasti spolupráce na rozvoji měst 

v rámci EU tím vhodně zpřístupnila odbornému publiku v České republice.  

 

8. navrhovaná klasifikace. 

 

Výborně 

 

datum       podpis 

 

5. června 2016  

 


