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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) 
 
 
 
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!) 
1-2 

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

 

3.8 Grafická úprava textu  1-2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Vojtěch Navrátil si za téma své práce vybral preferenční hlasování, které se po volbách do oslanecké 
sněmovny 2010 stalo v České republice velmi diskutovanou oblastí. Jeho práce, zadaná ještě před 
volbami 2010, však míří do jiného období, a to do voleb 2002, kdy společně kandidovaly v rámci 
jediného subjektu tzv. Koalice dvě dnes již ve sněmovně absentující politické strany, a to KDU-ČSL a 
US-DeU. Spojení dvou programově, ideologicky ale i historicky velmi odlišných stran nebylo 
bezproblémové a vynutily si jej tehdejší politické okolnosti. Heterogenita elektorátu obou stran vedla 
k tomu, že pořadí kandidátů na společných listinách, které obě strany mezi sebou vyjednaly, nebylo 
částí voličů respektováno, což vedlo k do té doby nejmasivnějšímu použití preferenčních hlasů. A 
právě této problematice se práce Vojtěcha Navrátila věnuje především.  
  Hodnocená diplomová práce je velmi slušnou analýzou preferenčního hlasování uvnitř Koalice. 
Autor si vhodně zúžil rozsah analýzy tím, že se věnoval pouze třem vybraným krajům, z nichž jeden 
(Zlínský) představuje typicky lidovecký kraj, druhý (Liberecký) je naopak tradičně liberálním krajem 
a třetí představuje kraj, ve kterém byly schopny dosahovat slušných výsledků obě strany. Detailní 
analýza zacílená pouze na tři kraje poskytla plastičtější obraz, než by vydala celoplošná avšak 
povrchní analýza ve všech 14ti krajích. Autor dále využívá výsledků předcházejících voleb 1998 a 
krajských voleb 2000. Ty mu slouží jako vysvětlující proměnná pro rozložení sil mezi KDU-ČSL a 
US (US-DeU) v jednotlivých krajích. 
  Na práci hodnotím kladně zejména použití kvantitativních metod analýzy, které jsou v prostředí 
české politologie stále spíše popelkou. Zároveň však musím vyzdvihnout autorovu orientaci 
v literatuře, která byla k danému tématu publikována. A v neposlední řadě nelze opominout autorovu 
schopnost korektně a zároveň zajímavě interpretovat výsledky svých analýz. V práci je celkem obtížné 
hledat slabá místa. Jistě by si bylo možné představit i další typy analýz, možná by se dal trochu 
vylepšit jazyk a styl. Nicméně vzhledem k faktu, že se jedná o práci diplomovou, je její úroveň po 
všech stránkách zcela vyhovující. 
  Celkově hodnotím tuto práci jako velmi zdařilou a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Lze odhadnout, jakou roli by sehrálo preferenční hlasování v roce 2002 nebýt specifické situace uvnitř 

Koalice? 
5.2 Objevila se v historii českých voleb ještě nějaká situace, kdy by vnitřní napjatá situace uvnitř 

kandidujícího subjektu vedla k výrazně vyššímu zájmu voličů o preferenční hlasování? 
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: 26. 1. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


