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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké)  
Celkové hodnocení formální stránky práce A 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Po formální stránce je možné práci vytknout jen velmi málo. Je velmi dobře strukturovaná a 
přehledná. Autor odpovědně a především správně cituje, vhodně také prezentuje své výsledky 
v podobě řady tabulek. Na místě je však někdy otázka, zda práce není svým rozsahem příliš obsáhlá. 
Zahrnutí až příliš velkého počtu způsobů přepočtu hlasů na mandáty totiž podmiňuje to, že není 
možné se jednotlivým efektům věnovat podrobněji a celkové vyznění práce se tak blíží malé 



informační záplavě. Řešením by bylo omezit se vzhledem k rozsahu bakalářské práce např. pouze na 
volební dělitele. Na druhé straně je však nutné právě množství vykonané práce ocenit (viz níže) – má 
poznámka směřuje pouze k tomu principu, že méně občas znamená více. Celkový dojem z práce 
narušuje zejména její stylistická úroveň. V podstatě na každé straně textu je možné najít překlepy, 
chybějící či naopak přebývající slovo, které má případně špatný tvar skloňování (viz např. první dva 
odstavce podkapitoly 3.2 na str. 33). Na některých místech je také použito špatné pojmosloví (např. 
pojem „fyzická data“ pro výsledky voleb na str. 37). Vzhledem k tomu, že práce je kvantitativně jinak 
velmi dobře zpracována, zamrzí také záměna jednotek procent a procentních bodů (viz str. 25 a 34). 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

A 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně A 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce je velmi přehledná v tom smyslu, že si pokládá konkrétní výzkumné otázky a na ty také zcela 
konkrétně odpovídá. Vlastní přepočty rozdělení mandátů podle různých způsobů transformace 
získaných hlasů na posty ve sněmovně jsou skutečně obdivuhodné. Autor prokázal nejenom 
teoretické pochopení různých způsobů přepočtu hlasů na mandáty, ale zároveň více než úspěšně 
demonstroval schopnost tyto nástroje prakticky aplikovat. To vše doplňuje o vhodný teoretický 
základ, o který se opírá. Jediným doporučením by bylo vytvoření jedné souhrnné  tabulky, kde by 
proti sobě byly postaveny úspěšné politické subjekty na straně jedné a získané mandáty podle 
různých způsobů přepočtu na straně druhé. Autor toto sice činí pro každou formuli zvlášť, ale 
souhrnné srovnání se napříč několika tabulkami dělá obtížně. Autor ale tento nedostatek zároveň 
vynahrazuje textově v závěru práce. 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Student jednoznačně prokázal, že je schopen provést odborný výzkum, a to velmi koherentním 
způsobem od stanovení výzkumné otázky přes volbu konkrétních metod až po prezentaci výsledků. 
Samotný obsah výzkumu v podobě aplikace různých metod přepočtu hlasů získaných ve volbách na 
mandáty v zákonodárném sboru nutí schopnosti studenta více než ocenit. Také výběr tématu 
dokazuje, že student dokáže definovat zajímavé výzkumné otázky, které mají společenskou 
relevanci. Dílčí nedostatky jsou zcela jednoznačně vyváženy přínosy práce a již zmíněným dojmem 
z objemu vykonané práce. Vzhledem k těmto skutečnostem je ohodnocení práce nejlepší možnou 
známkou zcela zasloužené. 



5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Když byste měl výsledky své práce propojit s normativním pohledem na princip voleb vzhledem 
k reprezentaci voličů a akceschopnosti vlád, jaký je nejlepší způsob přepočtu hlasů na mandáty? 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení. 

 

 

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků). 
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