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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
 
AUTOR/KA PRÁCE:  
 
Ivan Petrúšek 
 
NÁZEV PRÁCE: Prvovoliči a volby 2006 
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.                                       Pracoviště: IPS FSV UK 
 
TYP POSUDKU:  Posudek vedoucího práce 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
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 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  1 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.5 Dodržení citační normy 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 1 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
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. 2000 znaků). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Práce Ivana Petrúška byla jednou z nejlepších bakalářských prací, kterou jsem měl možnost dosud 
vést. Autor dokázal vystavět kvalitní odborný text takovým způsobem, který je zcela srovnatelný se 
standardy vědeckých statí zkušených akademických pracovníků. Na základě pečlivě zvolené teorie 
správně navrhl podobu analýzy a vhodně zvolil statistické nástroje. Prokázal schopnost samostatné 
analytické práce za použití pokročilých statistických metod. Zvláště bych pak vyzdvihnul naprostou 
metodologickou transparentnost celé práce. Autor velmi pečlivě a důsledně seznamuje čtenáře se 
všemi kroky, které během analýzy učinil. Zde jde za rámec běžný u odborných textů, což však 
rozhodně není na škodu. Prakticky tím prokazuje svou kompetenci a činí svou analýzu zcela 
průhlednou. Autorovy závěry jsou navíc mimořádně cenné a pro výzkum volebního chování v České 
republice zcela nové. Svou bakalářskou prací tak Ivan Petrúšek přispívá k rozvoji výzkumu volebního 
chování u nás. Práce by rozhodně měla být publikována. Domnívám se, že po nezbytném zkrácení, 
autor nemusí mít obavu předložit jí jako článek do mezinárodně impaktovaného Sociologického 
časopisu. 
Práci hodnotím stupněm výborně. Pokud to u bakalářské práce je možné, doporučuji navrhnout na 
pochvalu děkana. 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Liší se chování českých prvovoličů od chování jejich vrstevníků v západní Evropě? 
5.2 Domníváte se, že by bylo prospěšné zopakovat analýzu na datech z ČVS 2010? 
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: 8.6.2010                                               Podpis: ……………………………….. 


