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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). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  3 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.5 Dodržení citační normy 3 

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 3 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
Po formální stránce nemohu práci hodnotit příliš povzbudivě, bohužel celková úprava 
textu je ohodnotitelná pouze jako dobrá. Problém spočívá nejen v úpravě 
typografické, ale i stylistické, zohlednit je třeba překlepy v práci a především citační 
normu. Ač se student snaží používat odkazy na literaturu a citování v poznámkách 
pod čarou, nedaří se mu to. Neuvádí zkrácené citace, v každé poznámce pod čarou 
je citace úplná; ne vždy je také jasné, na co autor odkazuje v internetových odkazech 
(ač některé názvy webových stránek doplnil, zdaleka se to netýká všech). Špatné 
odkazování se týká i v případě článků na webových serverech (např. poznáky č. 93, 
94). Problém odkazování je umocněn tím, že Jakub Semela sice chce odkazovat na 
literaturu v poznámkách, ale neví jak. Výsledkem je např. dvojpoznámka č. 6 a 7.  
ale nepřesnosti nejsou jen v odkazech, ale i v přepisech některých citací. Příliš jsem 
nepochopil, proč je třeba vynechávat tolik volného místa před a za nadpisy. Výklad je 
útržkovitý, nejde do hloubky, snaží se podchytit vše, ale přesto spousta detailů uniká.  
 

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  3 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

3 

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). 
 

Jakubovi Semelovi se nepodařilo během doby psaní proniknout hlouběji pod povrch 
volebního chování a celkově do problematiky voleb tak, aby ve své práci postihl 
některé detailnější aspekty, než jen ty, které jsou již popsány v odborné literatuře. Co 
je třeba pochjválit, tak jeho snaha o propojení kvalitativních a kvantitativních přístupů 
k analýze. Bohužel musíme zůstat spíše u té snahy, neboť potenciál, které téma 
nabízí, zůstalo částečně nevyužito. 

 

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

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práci Jakuba Semely doporučuji k obhajobě, navzdory výše uvedeným výtkám. 
Potenciál tématu sice zůstal nenaplněn, práce vykazuje formální nedostatky, 
nicméně přesto se studentovi podařilo prokázat orientaci v tématu, pracoval 
s odbornou literaturou a dokázal částečně propojovat teoretická východiska 
s volbami do krajských zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny PČR.  

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Z jakého důvodu jsou některé položky literatury uvedeny v odlišné barvě?  

5.2 Změní se cghování voličů v ČR, pokud se volby nebudou konat v období "midterm"? 

5.3 Proč nedochází k personifikaci volby i se zastupiteli? 

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 12.1.2014                                      Podpis: 


