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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 2 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
2 



2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
2 

*) 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 2 
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!) 
3 

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

1 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) 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). 
 
Radek Švec si za téma své diplomové práce vybral oblast ordinálních systémů, které se česká 
politologická obec dosud věnovala jen okrajově. Zvláště pak Bordovo hlasování představuje 
systém, který je v českém prostředí zmiňován jen výjimečně, natož aby byl podroben 
důkladnější analytické reflexi. Na druhé straně tento deficit neplatí, pokud se podíváme na 
literaturu zahraniční, zejména americkou (USA).  
   Autor tak zpracovává práci více méně originální v českém kontextu, podstatně méně pak 
v kontextu mezinárodním. Nesouhlasil bych s autorovým tvrzením, že zahraniční odborná 
literatura „prakticky pomíjí sílu ordinálních účinků volebních systémů“. I v tomto směru jsou 
zejména americké práce velmi daleko. Připomenout mohu např. Donalda Saariho, kterého 
autor také cituje. Např. kniha Decisions and Elections i jeho další práce přinášejí poměrně 
detailní analýzy vlastností ordinálních systémů.  
   Z tohoto pohledu se pak autorovy hypotézy mohou zdát jako poněkud málo ambiciózní. 
Přestože je testuje svým vlastním výzkumem, odpovědi na ně jsou v podstatě předem 
z odborné literatury předvídatelné. Jasným příkladem může být třeba třetí hypotéza: 
„Úpravou bodového rozdílu mezi jednotlivými hlasy u Bordova hlasování můžeme pozměnit 
výsledný efekt volebního systému“. 
   Na druhé straně autor přináší velmi solidní vhled do problematiky vybraných ordinálních 
systémů. Z práce je patrné velmi dobré porozumění i zájem o zkoumanou problematiku.  
   Nejslabším článkem práce je jazyk a styl textu. V práci najdeme příliš mnoho překlepů a 
chyb. To je patrně výsledek spěchu, v jakém se práce rodila. Ten podle mne poznamenal 
nejen jazyk, ale trochu se podepsal i na analytické části, která mohla být propracovanější. 
Např. samotnému Bordovu hlasování se autor věnuje pouze na osmi a půl stranách. 



   Přesto práci shledávám jako zajímavý příspěvek k tématu, které u nás není příliš 
frekventované. Práce má své silné i slabé stránky. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Proč jsou obecně ordinální systémy méně rozšířené než systémy kategorické? 
5.2 Lze opravdu Bordovo hlasování považovat za složitější volební mechanismus než např. alternativní 

hlasování, jak často můžeme slyšet a číst v literatuře? 
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. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


