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Posudek vedoucího bakalářské 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). 

 
Bakalářská práce se v podstatě neodchyluje od zadaných tezí, cílů, metod a 
struktury. Minoritní odchylky v cílech (reformulace jednoho z původních dílčích cílů), 
struktuře (spojení dvou navrhovaných kapitol), zdrojích (nevyužití všech uvedených v 
projektu) nebo přílohách (neuvedení právních norem) byly předem stejně jako celá 
práce několikrát konzultovány a schváleny a v práci jsou řádně zdůvodněny. 

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  1 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 1 



porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 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). 

 
Práce má logickou strukturu, kdy autor nejprve přehledně shrnuje problematiku 
rozdílných typologií smíšených volebních systémů, poté zkoumá a komparuje příčiny 
a okolnosti zavedení a reálné fungování poměrných smíšených systémů (MMP) v 
jednotlivých případech Německa, Nového Zélandu, Bolívie a nakonec se zabývá 
vlivem a působením MMP na stranické a obecně politické systémy a jejich 
komparací. Komparace je podpořena přílohami ve formě tabulek, schémat a grafů. 
Text je vnitřně provázaný, navázaný a ucelený a jazykově a stylisticky je na vysoké 
úrovni. Poznámkový aparát a citační norma jsou odpovědně zpracovány (snad jen 
citace by se nemusely tolikrát za sebou opakovat). Celková úprava práce se pak 
odvíjí od fakultní šablony. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

1-2 

3.4 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). 
 

Práce vychází z dostatečného počtu teoretických i empirických anglicky i česky 
psaných zdrojů (seznam přes 8 stran). Nicméně některé česky i anglicky psané 
zdroje věnující se především jednotlivým zemím a jejich politickým systémům a 
obecně metodologii sociálních věd by do práce ještě mohly být také zahrnuty. 
Zvolené metodologické nástroje (ty poměrně stručně) a teoretické koncepty (ty 
naopak zcela dostatečně) jsou v práci popsány a následně vhodně aplikovány tak, 
že text má jasnou logickou argumentační linii. 

 

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

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

Předkládaná práce Jana Hoferka je nadprůměrně kvalitní bakalářskou prací, která 
nejeneže naplňuje formální a odborné nároky kladené na bakalářské práce, ale 
v mnoha ohledech je překonává směrem k magisterským pracím. Největší přínos 
práce tkví v analýze a komparaci okolností zavedení poměrného smíšeného 
volebního systému ve zkoumaných případech Německa, Nového Zélandu, Bolívie a 
v analýze a komparaci jejich působení tohoto volebního systému na stranické a 
obecně politické systémy těchto zemí. To je kromě samotného textu podpořeno také 
bohatým přílohovým materiálem. Práci Jana Hoferka navrhuji hodnotit známkou 
výborně a po případném dopracování doporučuji zvážit možnost pokusit se o její 
publikování v odborném periodiku. 

 

 



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

5.1 Doplňující otázka: Jaké výhody a nevýhody by podle autora měl poměrný smíšený 
volební systém v případě jeho zavedení ve volbách do Poslanecké sněmovny? Popř. 
doporučil by autor jeho zavedení? 

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: výborně  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 4. června 2017 v Praze                                      Podpis: 


