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V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
 
AUTOR/KA PRÁCE:  Dvořák Adam 
 
NÁZEV PRÁCE: Řecký volební systém. Inspirace pro Českou republiku? 
 
 
AUTOR/KA POSUDKU: Lebeda Tomáš 
 
Pracoviště: IPS FSV UK 
 
TYP POSUDKU:  Posudek vedoucího práce 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 
vhodné a zdůvodněné 

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

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. 1000 znaků). 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
1- 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
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. 1000 znaků). 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou



3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1- 

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

1 

3.8 Grafická úprava textu  1-2 
*) 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. 2000 znaků). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Adam Dvořák si vybral pro svou diplomovou práci téma aktuální, byť rychlost s jakou se politické změny 
odehrávají, učinila z jeho tématu již „jen“ akademickou reflexi problému, který měl ještě před rokem podobu 
reálného návrhu na volební reformu. Česká novela volebního zákona byla zamítnuta v prvním čtením, což však 
nemění nic na tom, že by měla být zapomenuta i politickými vědci. Adam Dvořák navíc položil těžiště své práce 
nikoli na reformu volebního systému v ČR, ale jeho pozornost se soustředila zejména na vzor této reformy, tedy 
řecký volební systém, přesněji řecké volební systémy, které tato země používala od přechodu k demokracii do 
současnosti. 
  Adam Dvořák práci pravidelně konzultoval, většinu svých připomínek jsem se mu snažil tlumočit v průběhu 
psaní práce. Diplomant prokázal schopnost nastudovat a aplikovat teoretickou literaturu, shromáždit data a 
informace k řeckým volbám (což často nebylo úplně snadné) a poté provést samostatnou analýzu. Následně 
porovnal tzv. řecký systém navrhovaný v roce 2009 pro reformu volebního systému do Poslanecké sněmovny se 
všemi dosud aplikovanými volebními systémy v Řecku samotném a vyslovil své závěry jak míře shody těchto 
systémů, tak k možným politickým konsekvencím. Jistou výtku bychom snad mohli formulovat pouze k poměru 
textu, který autor věnuje analýze české „řecké“ volební reformy. Tato část je výrazně kratší, než části věnované 
volbám a systémům v Řecku. To však byl do jisté míry i autorův záměr. 
  Drobné výhrady bych mohl mít k nejednotné vizuální úpravě grafů. Přílohy, alespoň v elektronické verzi, 
pak postrádají názvy. Jedná se ale o drobnosti.  

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Jak se ve světle výsledků posledních voleb do Poslanecké sněmovny 2010 jeví loni podaný a sněmovnou  

zamítnutý návrh na volební reformu (tzv. řecká varianta)? 
5.2 Jaké prvky řeckých volebních systémů považujete obecně za inspirativní pro jiné demokracie a kterým 

by se naopak měly ostatní země naopak vyvarovat? 
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. 700 znaků) 
 
 
Datum: 17. 6. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


