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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: FAKTORY NESTABILITY OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV      

Autor práce: Jakub Šmída   

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Student Jakub Šmída předkládá bakalářskou práci, která se zabývá mimořádnými komunálními 

volbami. Ty jsou v práci považovány za projev nestability obecního zastupitelstva. Práce má dva 

hlavní obecné cíle: najít v takto definované nestabilitě pravidelnosti z územního, velikostního a 

demografického hlediska a zjistit, jaké jsou konkrétní důvody rozpadu obecních zastupitelstev. 

Tyto cíle jsou následně specifikovány do čtyř hypotéz, které jsou podloženy na základě relevantní 

literatury. V teoretické části zmiňuje zejména dvě oblasti, které se tématu práce úzce dotýkají – je 

to lokální rozvoj, který je stabilitou či nestabilitou zastupitelstev ovlivněn a sociální kapitál, který je 

zejména v malých obcích specifický.    

V metodologické části student pracuje s více datovými zdroji. Základními daty jsou mimořádné 

komunální volby v letech 2014–2018, které získal ze serveru ČSÚ www.volby.cz, k nim napároval 

další údaje (podíl rodáků, podíl „nevěřících“ osob, změnu počtu obyvatelstva, typologii venkova 

z roku 2010) a vytvořil tak databázi, která posloužila jako datový zdroj pro mapové výstupy. 

Zobrazovanou jednotkou na mapách jsou SO POÚ. Druhým významným zdrojem dat jsou články v 

regionálních denících, které poskytují cenné informace o důvodech, proč k rozpadu zastupitelstev 

a vyhlášení mimořádných voleb došlo. Ke konci praktické části se student více zaměřuje na obce, 

ve kterých se mimořádné volby konaly opakovaně. Praktickou část hodnotím jako velmi zdařilou a 

student v ní prokázal, že si osvojil mnohé dovednosti nabyté v rámci bakalářského studia a že 

dokáže o zvoleném tématu přemýšlet komplexně. 

Závěr pak v naprostém souladu se stanovenými hypotézami v úvodu hodnotí, zda byly předpoklady 

naplněny či nikoli.  

Práce byla zpracována svědomitě a se zaujetím. Je napsána srozumitelným jazykem bez 

výraznějších překlepů a student při ní projevil schopnost samostatného výzkumu. Citovány byly 

více než čtyři desítky publikací a přes pět desítek novinových (internetových) článků. Ačkoli se 

s ohledem na zvolené téma jedná většinou o tuzemské publikace, nezřídka najdeme v seznamu 

literatury také zahraniční autory. 

Téma je velmi aktuální a otevírá celou řadu možných směrů budoucího výzkumu, což ostatně 

student sám na závěr bakalářské práce zmiňuje.   
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