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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek vedoucího/oponenta práce 

Autorka práce: Jakub Čapek 

Název práce: Čeští starostové – případová studie okresu Písek v letech 2006-2018 

Autor posudku: Petr Jüptner 

 

 

Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): 

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Starostové jsou klíčovým politickým (i sociálním) aktérem v malých obcích, které v naší 

municipální struktuře převažují. Práce navazuje např. na výzkumy prof. Balíka a rozšiřuje 

a posunuje stav poznání jednotlivých atributů problematiky starostů českých obcí. 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autor si stanovil poměrně ambiciózní cíle, které se mu však podařilo naplnit. 

3) Strukturace práce; 

Struktura práce je racionální, zakotvení nepříliš obsáhlé, ale zcela přiměřené bakalářské 

práci. 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Text je na bakalářskou práci vyspělý, argumentace i formulace postupů a závěrů je 

srozumitelná. 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

Vzhledem k povaze práce se do značné míry nejedná o aplikaci teoretických přístupů. Jakub 

sám přispěl k posunu (resp. konceptualizaci) tzv. starostenského bonusu, což je nutné 

ocenit. 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Autor pracuje se získanými daty, adekvátním způsobem, na datovém vzorku vhodně 

demonstruje zkoumané jevy. 

7) Využití literatury a dat; 

Text byl na bakalářskou práci extrémně náročný vzhledem k nedostupnosti dat, které musel 

Jakub pracně vyhledávat. Obstarání primárních dat je jedním z největších přínosů práce. 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Práce je psána srozumitelným jazykem, grafická zpracování a tabulky jsou prezentovány 

standardně. 
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Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „A“. 

 

 

Datum:  5.6.                                                                      Podpis: 

 

 

 

 


