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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
Typ diplomové práce („bakalářská“ nebo „magisterská“): magisterská  
 
Typ posudku („posudek vedoucího práce“, nebo „posudek oponenta“): posudek vedoucího práce  
 
Autor/ka práce 
 
Příjmení: Burianová Jméno: Tereza  
 
Název práce: Fenomén rozdělování obcí na více volebních obvodů v komunálních volbách v České republice. 
 
Autor/ka posudku 
 
Příjmení: Lebeda Jméno: Tomáš 
 
Pracoviště: IPS 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce x       
1.2. Metoda práce x       
1.3. Struktura práce x       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 
 

      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Pochopení zpracované literatury   
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu    
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů   
3.3 Dodržení citační normy   
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.5 Grafická úprava    
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Grafická úprava  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

      
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Diplomová práce Terezy Burianové patří k těm, které dělají vedoucímu práce radost. Autorka si vybrala 
téma, které je mimořádně aktuální a společensky velmi závažné. Přesto však dosud nebylo v odborných 
kruzích detailně analyzováno. Jedná se tedy o první a průkopnickou práci, která čtenáře seznamuje s velmi 
problematickým jevem, a to s možností obcí rozdělovat pro účely komunálních voleb své území na více 
volebních obvodů dle vlastního rozhodnutí. Tereza Burianová si zvolila ke své detailní analýze dva 
nejzávažnější případy a to Prahu a Olomouc. Závěry její práce jsou mimořádně důležité, poukazují na a 
jasně vymezují problematické momenty, ale zároveň seriózně vyvrací určitá závažná podezření (cílená 
manipulace s hranicemi obvodů apod.) 
Práce je výsledkem samostatného a časově velmi náročného výzkumu, který autorka sama zrealizovala. 
Potýkala se s řadou obtíží při získávání volebních dat i při jejich přetváření do podoby upotřebitelného 
datového souboru. Podobně náročné bylo vyhledávání hranic volebních okrsků a jejich geografické 
znázorňování. Velmi oceňuji důkladnost a pečlivost autorčiny práce s daty.  
Přestože se jedná v dané oblasti o první analýzu vůbec, její kvalita a závěry jsou na velmi slušné úrovni. 
Samozřejmě by bylo možné zkoumat problémy ještě důkladně a využít i sofistikovanějších metodologických 
postupů, to by ale vydalo na mnoho desítek či stovek dalších stran. 
Protože autorka práci pravidelně konzultovala, nemám žádné závažné připomínky - všechny jsem 
formuloval během konzultací práce.  
Práci považuji za mimořádně zdařilou a přínosnou a navrhuji hodnotit stupněm výborně.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Jaké nejzávažnější problémy se změnami hranic obvodů autorka zaznamenala? 



5.2 Jak by bylo možné legislativně ošetřit, aby nedocházelo k záměrným manipulacím s počtem a velikostí 
obvodů před každými volbami? 

5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


