
Posudek na bakalářskou práci sl. Anety Ungerové 
„Fenomén Voto en Blanco ve španělských volbách: příklad - volby do místních samospráv 
2011 ve vybraných obcích v provincii Guipúzcoa.“ 
 

 

Předložená práce sl. Anety Ungerové je věnována pro české prostředí poněkud méně 
frekventovanému tématu použití „institutu“ bílého lístku, resp. voto en blanco, zde ve Španělsku, 
resp. v jedné španělské provincii. Obsáhlá práce, rozdělená do tří základních kapitol (k tomu 
samozřejmě nechybí jak úvod, tak i shrnující závěr), je doplněna přílohami. Problematika je o to 
zajímavější nejen v evropském kontextu, že analyzuje nejen tuto španělskou problematiku, ale 
snaží se ji vsadit do širšího rámce s připomenutím obdobných volebních praktik a pravidel, resp. 
problematiky v jiných zemích světa. 

Práce sl. Anety Ungerové se opírá o poměrně bohatý seznam literatury, především ve 
španělstině. První nosná část práce je věnována otázce hlasování bílým lístkem v širším kontextu 
s připomenutím důvodů, proč se hlasuje bílým lístkem obecně. Druhá část je věnována 
španělskému kontextu a specifikům volebního systému. Konečně poslední část prezentuje hlavní 
analýzu problematiky v provincií Guipúzcoa s přihlédnutím k místním odlišnostem, především ve 
třech vybraných obcích. 

Co se týká formální stránky práce, autorka mohla použít kurzívu i pro případy použití 
pojmu „voto en blanco“, resp. pro všechna cizí slova. Některé překlepy se v textu objevují (např. 
Říhová místo Říchová, apod.). Řešení otázky, proč lidé hlasují bílým lístkem (resp. proč vůbec 
jdou volit), se neopírá o literaturu a mohlo by být lépe prezentované. V Belgii je hlasování 
povinné (pokuta ve výši několik desítek eur, byť se porušení této povinnosti de facto neřeší). 

Možná by stálo za to, aby se autorka během obhajoby vrátila k definicím použitých pojmů 
hlásování bílým lístkem a neplatné hlasování, jelikož rozdíl není v textu samotném dostatečně 
jasný, taktéž by bylo určitě vhodné vysvětlit hned první poznámku pod čarou, tj. odlišný význam 
českého překladu bílý lístek. Dalším možným zajímavým tématem k rozšíření problematiky (a 
tedy přesahujícím autorčino téma) by byla otázka o něco hlubšího srovnání ostatních španělských 
povincií v této otázce a vysvětlení, proč je chování části voličstva provincie Guipúzcoa specifické. 

Poznámkový aparát je dostatečný, literatura je správně použita. 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
Navrhuji ohodnocení velmi dobře případně výborně. 
 
V Praze dne 15.1.2013 
 
 
 

Doc. Michel Perottino, PhD. 
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce  X     
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářská práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1-2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářská práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1-2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1-2 

3.7 Grafická úprava  1-2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

 


