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AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení: Hejl  Jméno: Adam  
 

NÁZEV PRÁCE: Elektronické volby v ČR: výzva 21. století nebo 
nebezpečí pro důvěryhodnost demokracie? 
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení: Reterová Jméno: Sylvie 

Pracoviště: Ministerstvo vnitra 
 
TYP POSUDKU: Posudek oponenta 

 
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: Nelze se vyjádřit k bodu 1.2., jelikož autor ve schválených 
tezích metodu práce neuvádí. O použitých výzkumných metodách se autor nezmiňuje ani 
v samotné práci.  

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

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!) 
3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

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: Jazykovou a stylistickou úroveň práce 
hodnotím známkou 3 z důvodu často se vyskytujících slangových slov, překlepů, na více 
místech pravopisných chyb a stylistických nepřesností. Nedostatky tohoto typu se vyskytují na 
stranách 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 49, 50, 55, 
57, 58, 59, 61, 62, 63.  
 

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 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 

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: Autor ve své práci čerpá téměř výhradně 
z elektronických zdrojů, přestože k tomuto tématu byla vydána i celá řada knižních publikací, 
a to jak k elektronickému hlasování jako takovému (včetně bezpečnostních otázek), tak i 
k vlivu e-voleb na volební účast. Autor opomíjí publikace odborníků, kteří se tímto tématem 
zabývají, např. N. Kersting, H. Baldersheim, H. Buchstein, S. Birch, B. Watt, D. Gritzalis, M. 
Burmester, L, Cranor, R. Gibson, C. Lambrinoudakis, K. Ladeur, P. Norris, R. Peralta, M. 
Qvortrup atd. Také z toho důvodu je práce poněkud jednostranně pojatá. S tím souvisí i 
hodnocení k bodu 2.4. Jakkoliv je správné, že autor zodpovídá své výzkumné otázky (vliv e-
voleb na volební účast a vhodnost e-voleb pro ČR) za použití určitého výběru materiálů, není 
však zcela objektivní, že opomíjí existující opačná stanoviska odborníků. Argumentace a 
úplnost výkladu mne proto chybí. Autor nicméně prokázal schopnost aplikovat metodologické 
postupy vhodné pro jeho vytyčený cíl.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Celkově práci hodnotím jako zdařilou analýzu systému fungování 
elektronických voleb, a to jak z hlediska technologického, tak z hlediska sociálně-
demografického. Pozitivně hodnotím výběr aktuálního tématu a především snahu o celistvý 
pohled autora spočívající v propojení pohledu technického a politologického. Silnou stránkou 
práce je tedy vlastní analytický přístup (včetně vlastní zkušenosti autora s projektem 
elektronických voleb připravovaném na Ministerstvu vnitra) a dále to, že se neodchyluje od 
výzkumných otázek stanovených v úvodu práce. Slabou stránkou je (kromě výše zmíněné 
jednostrannosti argumentů) závěr práce, který má být celkovým shrnutím práce. Autor se 
bohužel téměř výhradně zabývá zhodnocením kapitoly pojednávájící o vhodnosti zavedení e-
voleb v ČR, která však tvoří naprostou menšinu práce, pouhé 4 strany z celkových 63. Výhradu 
mám dále k přílišné popisnosti některých podkapitol bez náležitého zhodnocení. Např. 
v podkapitole 3.1.1. je sice popsán estonský model elektronických voleb, ale již chybí 
informace o tom, jak volby probíhaly v praxi - zda se potvrdily obavy autora týkající se 



bezpečnostních hrozeb e-voleb či zda se země musela vypořádat s nějakými problémy, které 
autor ve své práci popisuje. Nedostatečná je také podkapitola 3.5., kde autor uvádí, že využití 
minoritních technologií elektronického udílení hlasů se z mnoha důvodů ukázalo jako slepá 
ulička. Neuvádí nicméně ani jeden z těchto důvodů.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Potvrdily se na příkladu estonských e-voleb negativní aspekty, o kterých se autor v práci 

zmiňuje? 

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: 8. června 2013                                               Podpis: 


