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    Diplomantka Bc. Romana Janečková předložila diplomovou práci s názvem - 
Komparace volebních systémů do Poslanecké sněmovny PČR a Bundestagu SRN. 
Práce je napsána na 60 stranách textu, doplněných seznamem Použitých zkratek (1 
s.), seznamem Použité literatury (6 s.), Přílohou (1 s.), Abstrakty v českém, 
anglickém a německém jazyce (3 s.). DP se skládá z Úvodu, 1. kap. - Volby a volební 
systémy v demokratické společnosti, 2. kap. - Volební systém do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, 3. kap.- Volební systém do Bundestagu SRN, 4. kap. - 
Komparace volebních systémů do Poslanecké sněmovny PČR a Bundestagu SRN a 
Závěr.
     Diplomantka si zvolila sice jedno z klasických politologických témat, ale zároveň 
téma vysoce aktuální a důležité, zejména v kontextu opakujících se diskusí na téma 
možné změny nebo zásadnější úpravy volebního systému při budoucích volbách do 
Parlamentu České republiky, a i diskusí nad případným vylepšením volebního 
systému do Bundestagu v sousední SRN. Na práci mj. oceňuji záměr autorky využít 
při zpracování, ale i budoucím využití své diplomové práce studium obou oborů své 
studijní kombinace – Německého jazyka a Základů společenských věd. Diplomantka 
zde zároveň účelně využila a zhodnotila svůj studijní pobyt v SRN.                  
      Autorka ve svých popisech, analýzách a komparacích dobře pracuje a využívá 
dokumenty a právní předpisy obou zemí, odbornou, zejména politologickou literaturu 
českou i německou (tu především v originálu). V přiblížení právě německých zdrojů 
považuji za velký přínos diplomové práce. Pozitivem práce je dále to, že diplomantka 
přibližuje i aktuální diskuse nad možnými změnami volebních systémů v obou 
zemích, zejména u nás. Oceňuji i to, že autorka zaujímá i vlastní názory a stanoviska.

Otázky k obhajobě
Souhlasím v zásadě s vašimi argumenty, které brání případné implementaci volebního 
systému do Bundestagu ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Které přece jen 
považujete za nejzávažnější?

Závěr
Diplomantka prokázala hlubší zájem o zkoumanou problematiku, velmi dobré 
zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

V Praze 16. 12. 2012                                        PhDr. Stracený Josef, CSc.                
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