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Cílem diplomové je analýza volebních výsledků volebního roku 2010, 
hodnocení socioekonomických důsledků výsledků těchto voleb a ověření 
platnosti stanovených hypotéz. 

Vedoucí bakalářské práce RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná diplomová práce má 78 stran textu a skládá se z následujících kapitol: 

Volební systém České republiky, Charakteristika regionálních voleb, Charakteristika voleb 

parlamentních a senátních, Výsledky voleb z geografického hlediska, Vybrané 

socioekonomické důsledky volebních výsledků volebního roku 2010, Dotazníkové šetření.  



Autorka si zvolila nanejvýš aktuální a závažné téma, které má vliv na současný i 

budoucí vývoj celé naší společnosti. Uchopení tak širokého a náročného tématu není 

jednoduché, autorka se ho však zhostila výborně. 

Jak teoretické pasáže tak konkrétní části jsou velmi přehledně a velmi zajímavě 

zpracovány - teoretické kapitoly navíc s velkou mírou preciznosti, praktické zase obsahují 

významnou osobní invenci. Diplomantka prokázala schopnost začlenění matematických 

metod do vlastních šetření i analytické myšlení v šetření dotazníkovém. Osobní přínos je 

v těchto kapitolách nezanedbatelný a přináší celou řadu podnětných a zajímavých dat. 

Diplomantku musím pochválit za vlastní nápady, samostatnost při zpracování práce, 

koncepčnost postupu, dále i střízlivé a věcné hodnocení a závěry, ke kterým dochází. 

Práce je stylisticky výborná, formálně a graficky velmi kvalitní; celkově navíc zcela 

kompaktní a promyšleně zpracována. 

Vzhledem výše uvedeného doporučuji diplomovou práci posluchačky Bc. Hany Černé 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Nejen u nás, ale i v celé Evropě jsou reformy nejen přijímány, ale i mohutně 

kritizovány. Jak se Vy osobně na tuto problematiku díváte? 

2. Jak Vy osobně budete řešit své zajištění na stáří? 

 
 

Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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