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

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

3) Strukturace práce; 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

7) Využití literatury a dat; 

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

 

 

Jakub Čapek si pro svoji bakalářskou práci vybral problematiku českých starostů, což je téma, 

které sice odborná diskuze zahrnuje, avšak ne v takovém rozsahu, který by dle autora 

odpovídal důležitosti postu. Ještě větší deficit pak Jakub nachází ve způsobu, kterým úřady 

informace o starostech (ne)evidují a svou prací se tedy snaží doplnit i tyto mezery.  

Předložená práce jednak navazuje na již existující odbornou literaturu věnující se starostům 

v českém politickém systému, jednak statisticky zkoumá některé charakteristiky starostů 

v okrese Písek. V rámci hodnocení si dovolím tyto 2 dimenze oddělit, přestože jsou obě 

zpracovány v rámci jedné kapitoly. 

Část věnující se počtu žen na starostenském postu, věkovému složení starostů, počtu období 

ve funkci a politické příslušnosti starostů nabízí solidně zpracovanou statistickou analýzu 

dostupných údajů. Za zmínku stojí v tomto ohledu hlavně způsob, kterým Jakub data získával, 
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ne všechna jsou totiž snadno dostupná a některá bylo nutné dohledávat jednotlivě ve 

spolupráci s obcemi samotnými. Oceňuji i snahu zasadit získané poznatky do širšího rámce 

české komunální politiky, což se děje zejména v závěru, kde Jakub porovnává výsledky 

z okresu Písek s dalšími regiony. Pouze u části, která sleduje vývoj počtu žen na postu 

starostek, si nejsem jistá jejím účelem, neboť je opravdu spíš popisná. Na druhou stranu 

chápu, že může být součástí určitého trendu v odborné literatuře, který se věnuje právě ženám 

v politice. 

Druhá část kapitoly 5 se potom věnuje konceptu starostenského bonusu, který vnesl do 

odborné debaty S. Balík. Jakub se snaží na tuto práci navázat, posunout tento výzkum dál 

a ověřit jeho platnost na nových datech. Jakub se úspěšně vypořádal nejen s určitými 

mezerami v původním Balíkově pojetí, kdy Balík o starostenském bonusu sice píše, ale již 

neuvádí postup, kterým k výsledkům došel, i s určitými metodologickými nástrahami, které s 

tímto typem zkoumání souvisí (např. další okolnosti mající vliv na volební zisk starosty atp.). 

Cíle práce, které si Jakub stanovil, byly jednoznačně a přesvědčivě naplněny. Zvolená 

struktura práce je logická a odpovídá naplánovaným cílům. Argumentace je jasná a vhodná; 

v místech, kde se jedná spíše o popisnou statistiku, jsou pak zjištění prezentována 

srozumitelně.  

Pokud jde o metodologii práce, Jakub obšírně popisuje obtíže a nástrahy, kterým při výzkumu 

čelil, jak probíhal sběr dat a vhodně upozorňuje i na případné limity zvoleného přístupu. 

Podobně i metodologický postup a jednotlivé kroky jsou velmi dobře popsány, pozornost je 

věnována i složitějším místům a problematičtějším krokům (například způsob počítání hlasů 

při zkoumání starostenského bonusu).  

Přehled dosavadního stavu poznání je zpracován velmi podrobně a důkladně, je logicky 

strukturován a odděluje českou i zahraniční literaturu. Jediná škoda je, že Jakubovi při rešerši 

unikl nedávný výzkum a související texty týmu okolo P. Maškarince, které se věnují právě 

reprezentaci žen v komunální politice, včetně článku o ženách na pozici starosty. Nejedná se 

o nijak zásadní opomenutí, každému může část literatury uniknout, ale právě díky důkladnosti 

rešerše je tato drobná mezera viditelnější.  

Po formální a stylistické stránce nenacházím v práci nedostatky, snad je, že některé informace 

se opakují na několika místech v textu (např. změny starostů v Temešváru). 
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Jediné, co považuji za lehce problematické, jsou některá tvrzení v textu, kterým by dle mého 

názoru prospěla silnější argumentace a zdůvodnění. Na druhou stranu, všechny tyto námitky 

souvisí s tím, že autor se snaží zkoumané jevy projit s širším rámcem politiky, což je 

pozitivní. Konkrétně se jedná o tato místa v textu: 

- strana 25, starostenský bonus: Autor tvrdí, že u větších obcí a měst je 90+ hlasů 

výrazný bonus. Opravdu lze s ohledem na mechanismus volebního systému považovat 90 

hlasů u několikatisícového města považovat za velký posun?  

- strana 26, anonymita zvyšující se s velikostí obce – kde autor vnímá hranici?  

- strana 26, bandwagon effect – existuje nějaká literatura, která by o tomto efektu 

mluvila i v souvislosti s komunálními volbami?  

- strana 28 – když klesne počet kandidátů, přijde k volbám méně lidí – možná mi v textu 

něco uniklo, ale kde Jakub došel k tomu, že méně soutěživý systém způsobuje nižší volební 

účast?  

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. Jakub přináší množství originálních zjištění, 

i míru vlastního výzkumu považuji na bakalářskou práci za nadprůměrnou. Přidaná hodnota 

práce spočívá především v práci s množstvím dat, z nichž část byla již dostupná, část byla 

nově sebírána. Za velmi povedenou považuji i metodologickou část práce. Přestože se jedná 

o „pouhé“ představení zvoleného postupu, hodnotím tuto část práce velmi pozitivně, protože 

svým významem přesahuje zvolené výzkumné téma a lze ji vztáhnout na výzkum komunální 

politiky obecně. Vysoko hodnotím i hodnotím využití dat a dosavadní literatury, zejména 

texty S. Balíka, a způsob, kterým Jakub na literaturu navazuje. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou B. 
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