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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

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). 

 
Projekt obsahuje ambici zkoumat autonomii městských částí, není to však dále 
rozvedeno. 

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  2 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

2.3 Ucelenost výkladu  1 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 



2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

2 

*) 
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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
Práce má logickou strukturu, až na určité výjimky - například Bubeníčkova typologie 
modelů lokální demokracie by neměla být součástí empirické části práce. Výklad je 
ucelený, vzhledem k širokému záběru projektu však nevyhnutelně místy mělký. 
V jistých pasážích by bylo vhodnější více odkazovat - opět s odkazem na pasáže o 
Bubeníčkově typologii. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

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). 
 

Autorka zpracovala na bakalářskou práci adekvátní spektrum odborných zdrojů. 
Cením si zahrnutí dotazníkového šetření, které však může být způsobem zpracování 
(porozumění ze strany respondentů) problematické například s ohledem a 
vyhodnocení rozdílů mezi konsenzuálním a kompetitivním modelem V. Bubeníčka. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Magdalena Hergottová zpracovala práci na zajímavé a aktuální téma. To zároveň 
implikuje náročnost zvoleného tématu a široký záběr (aktéři politiky, financování 
obcí, soutěživost, autonomie), který místy přináší problémy s ohledem na hloubku 
zpracování. Práce však samozřejmě splňuje podmínky kladené na bakalářské práce 
a přináší nové poznatky o rozdílech ve fungování malých obcí a (s nimi velikostně 
srovnatelných) městských částí. 

 

 

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

5.1 Tvrzení, že obce spadají pod Ministerstvo vnitra, je poměrně zavádějící. Proč? 

5.2 Dle Vašeho názoru statut hl. m. upravuje i alokaci státní správy. Prosím vysvětlete. 

5.3 Jak si vysvětlujete, že jste neidentifikovala žádný konsenzuální model lokální 
demokracie? 

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 



 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum:                                            Podpis: 


