
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Veronika Laksarová 

Název práce: Primární volby Demokratické strany v roce 2016 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

 

Lucie Kýrová, MA, Ph.D. 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Diplomová práce se zabývá systémem primárních prezidentských voleb v USA, specificky pak volbami 

Demokratické strany v roce 2016. Vysvětluje jejich proces a porovnává dva hlavní kandidáty, Hillary 

Clintonovou a Barnieho Sanderse, a jejich postoje k vybraným volebním tématům preferovaných voliči. Cílem 

práce je objasnit fungování volebního systému, který nemá v České republice ekvivalent, a ukázat důležitost 

výběru stranického kandidáta na post prezidenta skrze hypotetickou polemiku zda mohl výběr Barnieho 

Sanderse jako kandidáta za Demokratickou stranu zásadně ovlivnit konečný výsledek hlavních prezidentských 

voleb.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Organizačně práce nejprve vysvětluje historický vývoj a fungování primárních voleb a nominačního procesu a 

dobře definuje důležité termíny a koncepty. Poté se pouští do představení hlavních kandidátů a rozboru jejich 

postojů k vybraným volebním tématům. Vzájemná návaznost těchto částí a návaznost na hlavní cíl práce však 

není vždy jasně ukázána. Autorka se opíra o dostatečné množství  primárních zdrojů spojených s hlavními 

kandidáty a jejich kampaněmi, které jí umožňují ukázat postoje Clintonové a Sanderse ke konkrétním tématům. 

Problematičtější je pak otázka zdrojů ukazující názory a volební preference voličů. Autorka prezentuje několik 

příkladů rozhovorů z novinových článků jako příklady, ale ty téma ukazují jen okrajově. Pomoci by tady mohlo 

například efektivnější využití přílohy č. 3 představující průzkumy veřejného mínění v textu. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazykové a formální zpracování lze hodnotit jako uspokojivé.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Předložená práce ukazuje, že autorka provedla rozsáhlou rešerši k danému tématu. Během práce na projektu 

se svědomitě snažila dodržovat termíny a zakomponovat komentáře a doporučení, které ode mne dostala. 

Nicméně celkový dojem z práce je, že revize poslední části práce byly uspěchané z důvodu nedostatku času. 

Jednotlivé části práce nejsou dostatečně propojeny a neukazují jasně relevanci k hlavnímu tématu. První část 

práce úspěšně vysvětluje fungování primárních voleb a nominačního procesu. Diskuze v poslední kapitole dobře 

vysvětluje postoje vybraných kandidátů k volebním tématům, ale spojitost mezi jejich postoji, preferencemi 

voličů a jejich dopad na celkový výsledek hlavních prezidentských voleb je jen naznačena a není dostatečně 

rozebrána a potvrzena. Cíl práce prokázat důležitost primárních voleb skrze jednotlivé kandidáty a jejich 

nominaci pro hlavní volbu prezidenta je splněn jen částečně.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Může autorka více rozebrat a vysvětlit jak přesně jsou postoje jednotlivých kandidátů k vybraným tématům 

relevantní k prokázání důležitosti primárních voleb? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 



 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji známku velmi dobře. 

 

Datum: 5. 6. 2017       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


