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1) Hodnocení odborného charakteru práce 

Relevance tématu s ohledem na současný stav poznání A 
Původnost práce a přínos oboru D 
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních 
zdrojů vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

A 

Schopnost kriticky hodnotit prostudovanou literaturu A 
Úroveň zpracování použitých zdrojů D 
Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma 
výzkumu a sledované cíle 

E 

Celkové hodnocení odborného charakteru D 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 
 
Práce je po obsahové stránce značně rozporuplná. Výběr tématu je nepochybně velmi relevantní a autor 
dokládá znalost této oblasti vyčerpávajícím přehledem současného stavu poznání. Navíc si volí poměrně 
ambiciózní výzkumné otázky, které zpracovává skrze analýzu rozsáhlých datových setů. Bohužel kvalita 
provedených analýz nedává možnost odhaleným výsledkům plně důvěřovat. Autor na str. 26 uvádí, že "volby.cz 
nabízejí u krajských voleb dva údaje věnované volební účasti" a nakonec se raději než o odevzdané obálky opírá 
o informaci o platných hlasech. Ovšem ani jedno není správný postup – volební účast se samozřejmě 
vypočítává pouze z počtu vydaných obálek. Už tato chyba tedy znamená, že všechny výpočty minimálně u voleb 
do krajských zastupitelstev zohledňující volební účast jsou chybné. Dále se jeví jako neobhajitelné srovnávat 
analýzy starostenského bonusu u voleb do obecních a krajských zastupitelstev. U prvních voleb totiž autor 
podle očekávání srovnává poslední volební výsledek kandidáta před jeho zvolením starostou (první volby) 
s volebním výsledkem na pozici obhajujícího starosty (druhé volby). Oproti tomu u voleb do krajských 
zastupitelstev platí, že pokud byl "kandidát zvolen do pozice starosty v obecních volbách v roce 2006, jsou 
započítány jeho krajské volby 2008 a 2012" (viz str. 26). To je tedy nejenom jiný způsob operacionalizace oproti 
volbám obecním, ale i obecně takový, který nemůže odhalit starostenský bonus – v obou volbách už totiž daný 
kandidát starostou byl. Zásadním problémem je pak několikerý způsob měření existence starostenského 
bonusu. V grafu č. 1 (str. 30) se tak děje dichotomicky – prakticky pouhé dva hlasy (nezískal by o jediný hlas 
méně než v předchozích volbách, ale o jediný hlas více) tak mohou kandidáta zařadit do druhé skupiny, což není 
obhajitelné. Autor proto v grafu č. 2 (str. 32) přistupuje k zohlednění rozdílu absolutního počtu preferenčních 
hlasů – zde ale nerozlišuje velikost obcí, což vytváří nesrovnatelné výsledky. Informačně hodnotný je tak až graf 
č. 3 (str. 33). Když ale podobný postup analogicky aplikuje na listinné výsledky v grafu č. 9 (str. 43) vytváří autor 
opět nesrovnatelné výsledky rozdílů skrze procentní body – je totiž rozdíl, zda kandidátní listina navýšila svůj 
zisk např. z 10 % na 20 % oproti situaci, kdy ho navýšila např. ze 40 % na 50 % (obojí je přitom nárůst o 10 
bodů). Přestože jsou tedy některé z výsledků podnětné, autor nabízí celou řadu chybných výpočtů, u kterých 
navíc v některých případech i přiznává jejich nedostatky, aby následně tyto výpočty aplikoval znovu. 
 



2) Hodnocení formálních kritérií textu 
Logičnost struktury práce D 
Argumentační schopnost autora/autorky, ucelenost a 
provázanost výkladu 

C 

Zvládnutí terminologie oboru A 
Dodržení citační normy E 
Úroveň poznámkového aparátu A 
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F) 

B 

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu 
a použitou argumentaci 

bez příloh 

Grafická úprava textu A 
Celkové hodnocení formálních kritérií C 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 
 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Rušivě však působí některé stylistické či jiné 
chyby v textu (viz např. strana 11, kde je neúplná poslední věta druhého odstavce nebo chybí 
slovo "úřad" na začátku čtvrtého odstavce). Zásadní problém v dodržení citační normy 
představuje nesoulad mezi referencemi v textu a závěrečným seznamem zdrojů. Např. 
v textu je uváděna "Trounstine 2009" (viz str. 14), která ale chybí v závěrečném seznamu 
literatury – naopak v závěrečném seznamu je uvedena "Trounstine 2011 a 2013" (viz str. 71), 
což ale zcela chybí v textu. Podobně v závěrečném seznamu chybí třeba i "Hájek 2015 a 
2016", který je ale citován v textu na str. 15 a 16. Dále např. na str. 15–16 je citována řada 
zdrojů podle jiného zdroje navzdory tomu, že primární zdroj je dostupný. Problémem pro 
práci představuje i její struktura, která v praktické části postupně představuje celou řadu 
indikátorů, jejichž vypovídací hodnotu přitom sám autor následně zpochybňuje. Příkladem je 
str. 39, kde autor po prezentaci několika analýz ignorujících roli volební účasti popisuje 
nutnost jejího zohlednění, aby se následně opět vrátil k prezentaci skrze grafy, které volební 
účast opomíjí. Práce díky tomu působí v jinak obsahově velmi zajímavé praktické části rušivě, 
protože není jasné, jaká data jsou a jaká nejsou relevantní.    
  



3) Shrnující komentář hodnotitele/hodnotitelky (POVINNÉ) 
(celkový dojem z výsledné práce a její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) 
 
Autor si pro svoji diplomovou práci zvolil více než relevantní a zároveň opomíjené téma 
starostenského bonusu. Rozhodl se přitom nejenom identifikovat přítomnost tohoto 
fenoménu ve volbách do obecních a krajských zastupitelstev, ale také nabídnout možnosti 
terminologického označení jednotlivých podtypů a také způsobů jejich analýz. Práci je třeba 
ocenit za bohatý teoretický i datový podklad. Bohužel analytické zpracování praktické části 
diplomové práce už trpí značnými nedostatky. Srovnávány jsou výsledky založené na více 
způsobech operacionalizace. Prezentováno je opakovaně hned několik způsobů odhalení 
starostenského bonusu, ale většina z nich obsahuje věcné chyby logického i politologického 
charakteru. Práce si tedy vzhledem k výše zmíněným kladům zaslouží být doporučena 
k obhajobě, ovšem s výrazně sníženou známkou výsledného hodnocení.  
 
4) Otázky, k nimž se při obhajobě diplomant/ka musí vyjádřit 
 
Proč počítáte volební účast pouze z množství platných hlasů a nikoliv počtu příchozích 
voličů? 
 
Jak můžete v případě voleb do krajských zastupitelstev rozhodnout o existenci a síle 
starostenského bonusu, když je Vámi zkoumaná osoba starostou v případě prvních i druhých 
zkoumaných voleb? 
 
 
5) Navrhovaná známka 
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení:  D 
 
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který 
podmiňuje lepší/horší hodnocení:   
 
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení:  
 
  
 
Datum: 29. 5. 2021      Podpis:     
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