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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:   Autor si v projektu klade hlavní výzkumnou otázku:  "Jakým 
směrem se dosud vyvíjel britský volební systém, jaký dopad měl tento vývoj na výsledky třetí 
nejsilnější strany politického systému a co může změnit připravovaná volební reforma? ", 
přičemž se chce věnovat ve třech kapitolách třem tématům: a) volebnímu a stranickému 
systému obecně; b) vývoji volebního systému a c) současné politické situaci a volební 
reformě.  Ani jedna část práce není naplněna dostatečně. Stranický systém není obecně 
popsán, strany jsou pouze zmíněny bez popisu jejich vývoje. Nedostatečně jsou rozebrána i 
zbylá dvě témata. Doporučil bych tedy větší konkretizaci vzhledem k jednotlivým tématům a 
jejich detailnější rozbor.   

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  3-4 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 



3.3 Ucelenost výkladu  3 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.5 Dodržení citační normy 4 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
4 

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

logická provázanost, grafická podoba textu) 
4 

*) 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: Z formálního hlediska je práce studenta 
doslova katastrofická. Práce nemá jednotný formální charakter. Autor střídá jednoduché 
řádkování a řádkování 1,5 (nejviditelnější příklad str. 19-20), chybí odsazení prvního řádku, 
nalezneme též nezarovnání do bloku (str. 31). Také poznámkový aparát vykazuje nejednotný 
formát (např. str. 25). V seznamu literatuty směšuje autor dvě citační normy. 
Práce navíc obsahuje obrovské množství gramatických a stylistických chyb - špatné koncovky, 
ukončení věty uprostřed věty, chybná velká písmena, nelogická souvětí atd.        
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2-3 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  4 
*) 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:   Literatura k tématu britského volebního 
a stranického systému je naplněna dostatečně (byť by neškodila novější práce týkající se 
stranického systému), na druhé straně zdroje k problematice volebních systémů obecně jsou 
nedostačující. Také není vhodné, aby student k problematice volebních systémů využíval 
učebnici Úvodu do Politologie. Autor dále využívá sekundární citaci Maurice Duvergera 
(kterého mimochodem nazývá Martin Duverger), což mi přijde zbytečné. 
Práce má nejednoznačnou strukturu, autor často "skáče" od tématu k tématu místo toho, 
aby detailně rozebral jednotlivé cíle výzkumu, které si vytičil v úvodu. Stranický systém je 
pouze hrubě naznačen, neškodilo by popsání hlavních politických stran. U popisu volebního 
systému se projevuje nedostatek literatury, bylo by vhodné detailněji rozebrat systém FPTP 
nejen z pohledu Velké Británie. Naopak se dá pochválit snaha o zakomponování volební 
geografie. Zkoumání vývoje volebního systému (které by vzhledem k tématu práce mělo být 
hlavním motivem) je méně než povrchní. Student odbývá diskuzi v 90. letech a debatu kolem 
referenda o zavedení alternativního hlasování na pár řádcích.    

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

Shrnující komentář:          
 



 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jaký má v současné době volební systém FPTP efekt na reprezentaci labouristů a 

konzervativců? Kdo je jím více zvýhodněn? 
5.2 Jaké jsou argumenty pro a proti alternativnímu hlasování? 
5.3 Jaký by mohl být vývoj stranického systému za stávajícího volebního systému? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

nedoporučuji k obhajobě 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:  Bakalářská práce studenta Jana Panáčka je 
z mého pohledu nedostatečná po stránce formální i obsahové. Celkově působí dojmem 
nekvalitní seminární práce. Z textu mám pocit, že jej student psal velmi narychlo v krátké době 
bez toho, aby si jej následně přečetl a překontroloval formální i gramatické a stylistické chyby. 
Obsahově je největším nedostatkem nepřehledná struktura, ve které se témata prolínají velmi 
volně; autor také klouže pouze po povrchu tématu a chybí detailnější analýza hlavních otázek, 
především pak vývoje volebního systému a volební reformy a referenda z roku 2011. Vzhledem 
k uvedeným nedostatkům nedoporučuji práci k obhajobě.         
 
 
 
Datum: 5.6.2012                                               Podpis: 


