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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) 

 
Autorka upozorňuje, že v práci oproti tezím chybí srovnání vybrané české a 
německé municipality s participací vietnamské menšiny. Nelze to sice považovat 
za "vhodnou" úpravu s ohledem na formulář posudku, ale nejedná se o hlavní linii 
výzkumu autorky a autorka zároveň věrohodně dokládá, že se jedná o vynucenou 
změnu způsobenou špatnou odezvou německých partnerů a s tím související 
nedostatek dat. 

 

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  1 

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) 

 

V souvislosti s možností nabytí občanství i diskusí o rozšíření volebního práva pro 
komunální volby je diplomová práce Hany Vitovské velmi aktuální. Vzhledem 
k realizaci polostrukturovaných rozhovorů a zajištění primárních dat je práce 
původní i přínosná. Stejně důležitou roli sehrály zkušenosti a data, která autorka 
získala díky svému zaměstnání na Úřadu vlády. Teoretické zakotvení bylo z široké 
množiny zahrnutelných teoretických aspektů problematiky citlivě vybráno. Práce je 
s ohledem na celkovou úroveň zpracování i formulaci odborného textu velmi 
vyspělá.   

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

1 

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) 

 
K formálním aspektům textu nemám výhrady. O vysoké úrovni zpracování 
vypovídají přepisy polostrukturovaných rozhovorů obsažené v přílohách. 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Práce Hany Vitovské je celkově výborná, a to s ohledem na aktuálnost tématu, 
přidanou hodnotu, úroveň zpracování i celkovou úroveň odborného textu. Práce 
částečně přispívá i k poznání participace vietnamské menšiny na vyšších úrovních 
politického systému, nijak to však neohrozilo naplnění cíle práce, tedy i to lze to 
hodnotit kladně. 

 

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

5.1 V jakém stavu je v ČR diskuse o zavedení volebního práva cizinců ze zemí 
mimo EU v komunálních volbách? 

5.2       



5.3       

 

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: 


