
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, vyberte 

navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 

 

AUTOR/-KA PRÁCE: 
 

Příjmení: Václavíková Jméno: Michaela 

 

NÁZEV PRÁCE: Bývalý vojenský újezd Libavá: vznik nového 

komunálního politického systému 

 

AUTOR/KA POSUDKU: 
 

Příjmení: Jüptner  Jméno: Petr 

Pracoviště: IPS 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

 

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) 

 
Práce odpovídá předloženým tezím.   

 

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 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

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. 1000 znaků) 

 

Práce byla zpracována na velmi aktuální téma vzniku nové obce z bývalého 
vojenského újezdu. Pracuje s relevantními metodami, vedle analýzy dokumentů a 
analýzy monitoringu médií rovněž s polostrukturovanými rozhovory, při interpretaci 
pomohla i anketa. Cenná jsou i data o (ne)životě ve vojenských újezdech 
1získaná od dalších zemí EU. 

 

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 1 

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!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

1 

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) 

 
Přepisy polostrukturovaných rozhovorů a scénář ankety v přílohách vypovídají o 
dobře zvládnutém provedení výzkumného záměru. Mírné snížení hodnocení 
v bodě 3.2. se týká pouze toho, že dílčí závěry by šlo lépe "prodat" s ohledem na 
jejich vysokou přidanou hodnotu i význam pro obor politologie. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Práce Michaely Václavíkové splnila svůj velmi aktuální cíl reflexe vzniku nového 
politického systému, přičemž vykazuje vysokou přidanou hodnotu nejen 
s ohledem na problematiku udržitelnosti nových politických systémů vzniklých 
z bývalých vojenských újezdů, ale i participace a postojů občanů, kteří žili po 
několik desítek let bez místní samosprávy a vlastnictví nemovitostí. Práce zároveň 
přispívá ke zhodnocení procesu tzv. optimalizace vojenských újezdů. Je nutné 
ocenit realizovanou anketu a zejména polostrukturované rozhovory. 

 

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

5.1 Vysvětlete, jak mohla vzniknout obec, která nesplňuje podmínky vzniku dle 
zákona o obcích. 

5.2 Existují ve vztahu mezi novou obcí a MO, resp. vojenským újezdem, stále 
nedořešené otázky? 

5.3 Proč žilo v Evropě civilní obyvatelstvo ve vojenských újezdech v podstatě jen 
v bývalém Československu? 

 



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 13.6.2017                                               Podpis: 


