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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

79

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Snaha o samostatný, tvůrčí přístup, pozitivně hodnotím zájem o autora o dění v regionu, ze kterého
pochází.
Nedostatky v práci:
Postrádám kapitolu "Metodika", což je z mého pohledu takřka neomluvitelné. Díky její absenci se
čtenář nedozví, kde přesně proběhlo dotazníkové šetření a hlavně není seznámen s parametry šetření
(počet dotazovaných, jejich věková, vzdělanostní struktura atd.).
Dotazníkové šetření skýtá větší potenciál pro detailnější analýzu vnímání změn probíhajících
v pohraničí. Autor jeho výsledky hodnotí podle mého názoru velmi jednoduše.
Kapitola rešeršní není podle mého názoru dostatečná.
Práce by si zasloužila i názory či pohled lokálních autorit - starostů, vedení euroregionu atd.

Otázky k obhajobě:
Prosím o vysvětlení absence parametrů dotazníkového šetření.
Oslovil autor některé představitele dotčených obcí, popř. činovníky euroregionu?
Proč se autor zdlouhavě věnuje charakteristikám a prioritám všech česko-polských euroregionů, když
je jeho práce zaměřena jen na Glacensis?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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