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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 

naprůměrná 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: 
 

Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu výsledků krajských voleb na možný rozvoj 
regionů. Práce obsahuje sedm kapitol, přičemž teoretické části jsou věnovány především první 
čtyři kapitoly. Zde jsou definovány základní pojmy související se zkoumanou problematikou 
včetně vybraných historických souvislostí z oblasti vývoje české veřejné správy. Významnou 
teoretickou základnu tvoří také kapitoly pojednávající o korelační a regresní analýze, která je 
užita k posouzení a určení zkoumané závislosti. V kapitole páté je pomocí zvolených 
indikátorů analyzován hospodářský vývoj, na což navazuje popis a zevrubná analýza 
výsledků krajských voleb. V závěru práce je provedena korelační a regresní analýza, která 
zkoumá závislost mezi výsledky krajských voleb a hospodářským výsledkem ve vybraných 
krajích. 

 
 



     Lze konstatovat, že práce splnila z větší části navržený cíl. Je samozřejmě diskutabilní, 
nakolik je možné tvrdit, i v případě vypočítaných závislostí, že hospodářský rozvoj regionu je 
ovlivněn pouze výsledky voleb, což si ale autor uvědomuje a v závěru práce se k tomuto 
omezení vyjadřuje. Jako klady práce je možné uvést komplexnost zpracování tématu, užití 
korelační a regresní analýzy, samostatné určení ukazatelů, přehledné grafické zpracování a 
v neposlední řadě také samostatný přístup a zájem o zadané téma.  I přes poněkud rozsáhlejší 
teoretickou část a občasná nepřesná či příliš složitá vyjádření se jedná o práci, kterou 
hodnotím jako výbornou. 

.    

Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. V  práci uvádíte, že výsledky krajských voleb nejsou jediný faktor, který ovlivňuje 
Vámi navržené ukazatele. Jaké další vlivy mohou na rozvoj regionu působit?     

2. Pojednejte blíže o Vámi navržené alternativě současného volebního systému do 
krajských zastupitelstev.  

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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