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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným tezím 
2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zd�vodn�né 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zd�vodn�né 

4. Neodpovídá 
schváleným tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Ozna�te „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁ� (v p�ípad� hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovn� formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 500 znak�) 
 
Teze nazna�ují širší záb�r zkoumaných obcí, zam��ení zejména na Prahu a Olomouc je vzhledem k cíli práce i zvolené 
metodice a v neposlední �ad� i rozsahu práce správné a jediné možné.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalá�ské 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 Úrove� zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod p�im��ený cíli 1 
2.6 P�vodnost práce, p�ínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostate�né) 
 
KOMENTÁ� (v p�ípad� hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovn� formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) 
(max. 500 znak�) 
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalá�ské práce:  



3.1 Logi�nost struktury práce    
3.2 Úrove� poznámkového aparátu a odkaz�   
3.3 Dodržení cita�ní normy   
3.4 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh   
3.5 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 4!) 
  

3.5 Grafická úprava    
 Magisterské práce:  
3.1 Logi�nost struktury práce  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úrove� poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení cita�ní normy 1 
3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh 1 
3.6 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 4!) 
1 

3.7 Grafická úprava  1 
*) Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostate�né) 
 
KOMENTÁ� (v p�ípad� hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovn� formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) 
(max. 500 znak�) 
 
Autorka zpracovala práci po formální stránce precizn�, velmi hodnotný je p�ínos k terminologii �eské praxe vytvá�ení 
obvod� v komunálních volbách. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
p�vodnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znak�) 
 
P�edložená práce p�evyšuje svým rozsahem, p�ínosem i zvoleným postupem nároky kladené na práce diplomové. 
Autorka prokázala p�i boji s „b�loruským“ p�ístupem k informacím a šlendriánem pražského magistrátu obdivuhodnou 
badatelskou urputnost, která jí umožnila dosáhnout náro�ného cíle - analyzovat aktuální fenomén volebních obvod� 
v �eských komunálních volbách. Vedle výpo�t� r�zných model� vytvo�ených a vytvá�ených volebních obvod� 
zejména v Olomouci a v Praze se autorce poda�ilo zasadit vytvá�ení obvod� do širšího kontextu v�etn� analýzy pot�eb 
legislativního vývoje v této oblasti. Práce má aktuální téma, je vystav�ná na vlastním výzkumu s použitím pracn� 
vyt�žených dat, má racionální strukturu s p�esn� vymezenými a verifikovanými hypotézami a v neposlední �ad� 
výraznou p�idanou hodnotu pro poznání komunálních voleb v �eské republice. Záv�ry a zjišt�ní práce doporu�uji 
publikovat.  
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD�IT (jedna až t�i): 
5.1 M�žete zmínit nejd�ležit�jší aspekty politické diskuse o z�izování volebních obvod� zejména v Praze a jejích 

m�stských �ástech? Obrana marginálních stran proti vytvá�ení volebních obvod� zejmén� v n�kterých �ástech 
nebyla p�íliš viditelná. 

5.2 Jaká je vymahatelnost legislativní „regulace“ volebních obvod�? Je podle Vašeho názoru pravd�podobná 
možnost úsp�šného zpochybn�ní voleb na Praze 10 v roce 2010, pokud by byla �tvr� Bohdalec op�t rozd�lena 
na dva volební obvody? 

5.3 V poznámce 97 p�ejímáte interpretaci Jana Outlého, podle které m�že voli� podepsat jen jednu petici 
nezávislého kandidáta �i sdružení. Identifikujete se s touto interpretací, resp. �ím je tato interpretace 
podložena?   

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytišt�ní posudku ru�n� zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob� 
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ (max. 500 znak�) 

Datum: …26.1.2009……                                                                Podpis: …  


