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PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě): PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Práci předložil(a): Bc. Jan Jandura

Název práce: Teorie evropské integrace na příkladu regionu střední a severovýchodní Evropy


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Tématem diplomové práce jsou teorie evropské integrace na příkladu regionu střední a severovýchodní Evropy. Cílem diplomové práce je zejména aplikace teoretických přístupů evropské integrace na prostor střední a severovýchodní Evropy, kde se nacházejí transnacionální regiony států Visegrádské čtyřky, resp. Baltských států. Dalším cílem je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že se v daných případech jedná především o mezivládní spolupráci. Pro dosažení tohoto cíle si autor stanovuje čtrnáct otázek, na které v textu odpovídá a které jsou mu pak hlavním zdrojem pro potvrzení hypotézy. Po přečtení diplomové práce je možné konstatovat, že stanovené cíle byly splněny.



2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Text diplomové práce je strukturován do šesti hlavních kapitol, přičemž kromě úvodu a závěru se jedná o kapitolu pojednávající o teoriích evropské integrace, které věnuje prostor prvních sedmnácti stran, dále o kapitoly zabývající se politickou integrací střední Evropy a politickou integrací severovýchodní Evropy a v neposlední řadě se jedná o kapitolu, jejímž předmětem je ekonomická integrace střední a severovýchodní Evropy. Kapitoly jsou pak dále rozváděny v tematicky navazujících podkapitolách. 
Autor při zpracování dané problematiky čerpá z relevantního seznamu literatury a pramenů, přičemž značnou část tvoří převážně internetové zdroje. Text práce působí srozumitelným dojmem, čemuž přispívá i stručné resumé na konci každé kapitoly.



3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Po formální stránce splňuje diplomová práce studenta Jandury nároky, které jsou na takový typ práce kladeny. Chyby se v textu neobjevují. Autor správně odkazuje na všechny zdroje, ze kterých při zpracování textu čerpá. Bezproblémovou formální úpravu vhodně doplňují přílohy na konci diplomové práce.



4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Diplomová práce studenta Jandury je kvalitním zpracováním dané problematiky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji v případě úspěšné obhajoby hodnotit stupněm výborně.



5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Uveďte během své obhajoby některé faktory, které podle Vás zabraňují (či zabraňovaly) hlubší integraci v prostoru střední Evropy


6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

VÝBORNĚ


Datum: 	17. 5. 2013							Podpis:




