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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 34 

Celkem  80 71 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 

    
CELKEM  100 91 

 

 



 

  

 
Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042 
http://ips.fsv.cuni.cz 

Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Práce si klade za cíl testovat tři hypotézy ohledně procesu 
europeizace v oblasti urbánního politiky Evropské unie od poloviny 90. let 
do současnosti. Autorku zajímá, zda fungují tři směry europeizace – top-
bottom, bottom-up a horizontální směr. Pro svůj výzkum si zvolila příklady 
Velké Británie a Německa jako dvou velkých států EU s největší urbánní 
populací a zároveň představující rozdílné tradice politiky v oblasti 
urbánního rozvoje. Práce má jasné cíle, je dobře konceptuálně ukotvena, má 
jasnou a logickou strukturu. Slabší místo práce je její metodologické 
ukotvení, které není v práci jednoznačně vymezeno, ačkoli práce směřuje 
k testování hypotéz. Nicméně při zpracování textu autorka prokázala 
schopnost postavit argumentaci na širokém základě relevantních 
primárních i sekundárních zdrojů. Práce je též doplněna řadou příloh 
vhodně prohlubujících informace o klíčových aspektech studované 
problematiky. 
 
Vedlejší kritéria: 
Práce je založena na širokém výběru literatury i primárních zdrojů. 
Stylistická a jazyková úroveň textu velmi dobrá. 
 
Celkové hodnocení: 
Velmi kvalitní práce, která přehledným a čtivým způsobem představuje 
téma, které zůstává v českém prostředí spíše na okraji odborného zájmu. 
Doporučuji autorce zvážit publikaci tohoto textu 
 
Výsledná známka: 1 
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