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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 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1-2  
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1-2  
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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. 1000 znaků). 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 



  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce  2  
3.2 Vnitřní provázanost výkladu  2 
3.3 Ucelenost výkladu  2  
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů  1-2 
3.5 Dodržení citační normy   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
3-4  

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1-2  
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
2-3  

*) 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). 
 
Text si po sobě kandidát pravděpodobně nepřečetl, protože tam zůstává velké množství nejrůznějších 
jazykových nedostatků. Vyberu jen namátkou pár ukázek: „metodologistického individualismu“ 
(místo „metodologického“, s.19), „paretovská podmínky“ (s.20), „alternativní hlasování nedokáže 
zajisti [místo „zajistit“] Condorcetova vítěze. (s.37), „postavení mezi demoraciemi západního typu“ 
(místo „demokraciemi“, s.32). Často se tam jedno slovo ve větě opakuje vícekrát nebo naopak tam 
slovo schází atd. atd.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Práce je zajímavá, i když její název jen zčásti odpovídá jejímu obsahu. Největším nedostatkem je 
velké množství tiskových a jiných jazykových chyb – od vypuštění slova k opakování slov v jedné 
větě. Závěr je do značné míry v rozporu s názorem, který kandidát prezentuje mj. i v abstraktu, že 
totiž ty ordinální volební systémy, kterými se zabývá (zejm. pak Bordovo hlasování) mohou být 
užitečné i pro praktickou aplikaci v reálných volbách. Kandidát sám uznává: „Bordovo hlasování bych 
tak doporučoval spíše pro společenské organizace s menším počtem volitelů než pro široké masy. 
Však i sám otec tohoto volebního systémy jej zamýšlel pouze „pro vážené muže“. Z hlediska malého 
dosavadního geografického rozšíření, které je navíc koncentrováno na dvou malých ostrovních státech 
v Tichomoří je tak navýsost pravděpodobné, že tato volební metoda zůstane pouze předmětem 
odborných diskuzí.“ Může se tedy líbit některým teoretikům, ale vzhledem k jeho složitosti ho lze 
sotva často doporučovat.       
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
 
5.1 Proč se alternativní hlasování málo používá, i když má stoupence mezi teoretiky? 
5.2 Jaké všechny účinky může mít alternativní hlasování na stranický systém? 
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: 16.6.2011                                               Podpis: ……………………………….. 


