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Formální splnění zadání práce:
Po formální stránce odpovídá diplomová práce zadání, cíle práce byly splněny.
Obsahová úroveň práce:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce na území českorakouského a rakousko-slovinského pohraničí, a to vše v kontextu systému širší euroregionální
spolupráce. V detailu se zaměřuje na analýzu dvou modelových euroregionů (EU Silva Nortica a
Štýrsko-Severovýchodní Slovinsko). Součástí DP je i prezentace výsledků vlastního empirického
šetření, kterým diplomant prokázal schopnost realizace geografického výzkumu dle předem
nadefinovaného vědeckého úkolu.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s literaturou je na dobré úrovni, byť bych uvítal širší diskusi se zahraniční literaturou
(např. v části typologie přeshraničních regionů – kap. 5). Navíc některé uváděné zdroje chybí
v seznamu literatury (např. Toth, 2005).
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je na dobré úrovni, text je svižný a není zatížen informačním balastem.
Gramatické chyby či překlepy se vyskytují zřídka.
Soupis konkrétních chyb a otázek vyžadujících reakci uchazeče
- str. 14: jak lze rozumět zařazení regionu, který zformován na základě nodality, mezi regiony
s výraznou homogenitou? Nejde spíše o nekritické převzetí negeografického názoru?; je diplomantovi
známa jiná typologie přeshraničních regionů než ta, kterou uvádí?
- str. 28: v textu není dostatečně přesně vysvětlena terminologie „klasický“ a „neklasický“ euroregion
- kap. 7.3.1.: na jaké úrovní horizontálních, případně vertikálních vazeb fungují tzv. impulsní centra EU
Silva Nortica (nebylo by lepší pro názornost představit schéma fungování euroregionu?)
- str. 60 : co ve skutečnosti vyjadřuje graf 2?; co se myslí v grafech 2 a 3 označením P3/O3, když se
ve schématu na str. 39 takováto priorita neobjevuje?
- SWOT analýza předbíhá záběry učiněné během empirického šetření (viz zadání)
Celkové hodnocení práce:
DP ve shodě s výše uvedených hodnocením obsahu, pokládám předloženou DP za geografické dílo
průměrné až nadprůměrné úrovně, i když v ní shledávám jisté nedostatky. Z metodologického
hlediska je DP prezentována fundovaně.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
V Olomouci, 20. 5. 2008
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