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Posudek oponenta bakalá řské práce 
  
 
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  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  2 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.5 Dodržení citační normy 2 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

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

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
2 

*) 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). 
 

Tex obsahuje množství překlepů a autor se nevyvaroval chyb v čárkách v delších 
souvětích a vložených větách. 
V dnešní době považuji za zastaralou metodu citací pomocí odkazů pod čarou, 
zvláště, když autor každý odkaz cituje kompletní i v případě opakované citace, což 
zbytečně rozšiřuje text. 
U studenta politologie jsou též překvapivé některé terminologické nedostatky: 
personifikace volby (místo personalizace); Parlament Poslanecké sněmovny; popis 
modifikovaného d´Hondtova dělitele či výklad Bohumínského usnesení.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1-2 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2-3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2-3 
*) 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). 
 

Autor zpracoval ke zvolenému tématu dostatečné množství teoretické literatury, která 
se odráží v dobré úrovni teoretické části. Autor postupuje chronologicky od vzniku 
teorie voleb druhého řádu přes různé interpretace po novější úpravy teorie a její 
využití ve studiích v České republice. 
U aplikaci teorie na krajské volby 2012 však spatřuji limity. Jako nejzásadnější se mi 
jeví fakt, že autor používal data ke všem krajům dohromady, přestože se jedná o 13 
různých obvodů. To přináší limity při komparaci voleb do Poslanecké sněmovny a 
zastupitelstev krajů. 
U hypotézy o větší úspěšnosti malých, nových a radikáních stran autor nenabízí 
téměř žádná data, která by mohl získat právě z údajů v jednotlivých krajích. 
Další problematický bod vidím v interpretaci neplatných volebních lístků,kdy autor 
uvádí pouze jeden celkový údaj v rozdílu voleb do Poslanecké sněmovny a 
zastupitelstev krajů. Autor nevzal v potaz fakt, že souběh voleb probíhal pouze 
v některých volebních obvodech. Při detailnějším zkoumání by zjistil významný rozdíl 
v počtu neplatných lístků mezi obvody, kde souběh probíhal a obvody, kde 
neprobíhal. 
   

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

Bakalářská práce Jakuba Semely je psána na relevantní téma, autor se snaží o 
propojení teoretických poznatků s vlastní analýzou. Bohužel, jak jsem popsal 
v předchozím komentáři, je tato analýza neúplná a interpretace autora se zakládá na 
nedostatečných a zjednodušených datech. Přesto práci doporučuji k obhajobě, 
z důvodu nedostatků navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  



5.1 Jaké jsou limity teorie voleb druhého řádu v ČR ve volbách do Evropského parlamentu 
a volbách do zastupitelstev obcí? 

5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA   
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajob ě doporu čuji 
 
Navrhované hodnocení: velmi dob ře  
 
 
      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
 
Datum:                                            Podpis: 


