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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  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     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  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 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh       

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 2 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 

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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:          
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2-3 

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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:       
Hodnocená práce se snaží o diachronní komparaci dvou volebních systémů. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o domácí české téma, mohl autor využít alespoň teoretickou zahraniční 
literaturu. To se nestalo. Spokojil se s domácími pracemi. Reálie obou volebních systémů pak 
mohl více čerpat přímo z dobové literatury a zejména z tehdy platných zákonů. V práci se 
však mnohem více drží současných popisů volebních pravidel ve statích, které svou povahou 
leží na hranici mezi odbornými a učebními texty. V práci vyloženě scházejí některé důležité 
zdroje. Například hned dvě důležité knihy Krouského. 
Autor se pokouší o samostatnou analýzu, avšak její výsledky nejsou ničím překvapující ani 
nové. To ale není u bakalářské práce podmínkou. Metody práce autor odbyl jednou větou a 
víc se metodologii, metodě a výzkumnému designu nevěnoval.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:        
Práce Komparace volebních systémů a jejich účinků ve volbách do dolních komor Parlamentů 
první Československé republiky a České republiky mezi léty 1989 a 1998 představuje ten typ 
prací, které nejsou nijak nápadně špatné, jsou celkem poctivě odpracované, avšak příliš 
nenadchnou. Autor nejenže nedošel k nějakým novým zajímavým závěrům, ale ani se mu 
nepodařilo pojmout téma tak, aby bylo nějak nově a zajímavě uchopeno. To ale není 
podmínkou a u bakalářské práce není takováto invence nezbytná, práce pak ale není nijak 
zvlášť poutavým čtením.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jaké se v době prvorepublikového Československa objevovaly snahy o volební reformu? Bylo 

by možné srovnat je se snahami z 90. let 20. století? 

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  



vyberte známku ze seznamu:  
 

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


