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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS! 

 
AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení: Kubíková  Jméno: Karolína  
 

NÁZEV PRÁCE: "Motor voter bill" a jeho dopady 
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení: Kotábová Jméno: Věra 

Pracoviště: IPS FSV UK 
 
TYP POSUDKU: Posudek vedoucího 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). 

 
Struktura práce se významně neliší od tezí, je pouze zpřesněná a poněkud podrobnější.          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

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!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh N/A 

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

1 

*) 
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 práce obsahuje všechny náležitosti vyžadované pro tento typ práce, má 
přehlednou strukturu, logicky plynoucí výklad a a až na ojedinělé nepřesnosti (rozhodnul 
místo rozhodl) srozumitelný, čtivý jazyk.   
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) 

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). 
 

Autorka čerpá z přiměřené pramenné a bibliografické základny. Prokázala schopnost 
aplikovat vhodné metodologické, v tomto případě zejména deskriptivní a analytické postupy.      
Její  argumentace  svědčí o porozumění problematice.      

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

Karolína Kubíková si zvolila téma, jež je v současném americkém volebním procesu jedním 
z nesledovanějších. Pokusy federální administrativy vnést do členitého terénu registrace 
voličů v jednotlivých členských státech jisté pobídky a řád vyvolávají kritiku z různých stran 
politického i geografického spektra (nejnověji si Texasané soudně stěžují na nutnost 
předkládat při registraci  a volbách  státem vydané průkazy s podobenkou). Práce je 
sevřeným, dobře vyváženým a srozumitelně podaným útvarem mapujícím zvolenou 
problematiku. Proto ji  doporučuji k obhajobě  a hodnotím stupněm výborně.           

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Zaznamenal přírůstek registrovaných voličů průlom i ve skupině mladých voličů, na něž také 

v neposlední řadě cílil? 

5.2 Jaké jsou v současných USA možné způsoby registrace kromě osobní registrace?  

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 



Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 31.5.2016                                               Podpis: 


