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1) Hodnocení odborného charakteru práce 

Relevance tématu s ohledem na současný stav poznání A 

Původnost práce a přínos oboru A 

Relativní úplnost zpracované literatury a informačních 
zdrojů vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

A 

Schopnost kriticky hodnotit prostudovanou literaturu A 

Úroveň zpracování použitých zdrojů A 

Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma 
výzkumu a sledované cíle 

A 

Celkové hodnocení odborného charakteru A 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 
 
Práce je svým zaměřením relevantní a aktuální (starostové jsou důležitým aktérem českého systému 
víceúrovňového vládnutí), originální a celkovým způsobem zpracování i postupu převyšuje nároky kladené na 
diplomové práce, což je vedle naplnění vytyčených cílů podtrženo i přidanou hodnotou v teoretické oblasti. 
 

2) Hodnocení formálních kritérií textu 

Logičnost struktury práce A 

Argumentační schopnost autora/autorky, ucelenost a 
provázanost výkladu 

A 

Zvládnutí terminologie oboru A 

Dodržení citační normy A 

Úroveň poznámkového aparátu A 

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F) 
A 

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

A 

Grafická úprava textu A 

Celkové hodnocení formálních kritérií A 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 

 
Práce je po formální stránce na velmi vysoké úrovni. 



  



3) Shrnující komentář hodnotitele/hodnotitelky (POVINNÉ) 
(celkový dojem z výsledné práce a její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) 

 
Práce Jakuba Čapka je s odkazem na výše uvedené hodnocení jejího odborného charakteru 
velmi zdařilá. Autor se dobře orientuje v souvisejících konceptech, která zvládá rozvíjet a 
následně aplikovat na získaný datový vzorek. Práce je zároveň vhodně a elasticky zakotvena. 
Text jako takový představuje obohacení stavu poznání percepce starostů ze strany voličů , a 
to nejen v obecních, ale i v krajských volbách. 
 
4) Otázky, k nimž se při obhajobě diplomant/ka musí vyjádřit 
 
Dovedete si představit nějakou alternativní konstrukci starostenského bonusu? Měl jste 
připravené některé varianty či způsoby uchopení konceptu, na které se nakonec nedostalo? 
 
5) Navrhovaná známka 
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji 
 
Navrhované hodnocení:  A 
 
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který 
podmiňuje lepší/horší hodnocení:       
 
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení:  
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