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Název posuzované práce: Volby obecních zastupitelstev Moravskoslezského kraje
z hlediska rovnosti mezi muži a ženami.
Formální spln ní zadání práce:
Po formální stránce práce spl uje požadavky kladené na bakalá ské práce. Cílem práce bylo
analyzovat a vyhodnotit participaci muž a žen ve volbách do obecních zastupitelstev na
modelovém území Moravskoslezského kraje. Stanový cíl práce byl spln n.
Obsahová úrove práce:
Obsahová úrove práce je dobrá a pln odpovídá zadání práce. Struktura práce je logická a
všechny podstatné výsledky jsou shrnuty v záv ru práce. V úvodní charakteristice území
Moravskoslezského kraje mohla být se z etelem na téma práce také z razn na diferenciace
struktury populace podle pohlaví. Spíše k diskusi je používání plurálu ve v tší ásti textu
práce (nap . str. 10, 16, 23, 24, kap. 3.2 i jinde).
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni. Všechny citace jsou uvád ny zcela
korektn a uvedený seznam literatury odpovídá svým rozsahem i obsahem tématu práce. V
citované literatu e však postrádám práce Sociologického ústavu AV R, v. v. i., které má
p ímo výzkumné dd lení Gender & sociologie. Drobnou p ipomínku mám ke zp sobu
uvád ní citované literatury pod arou, kdy se na jedné stran objevuje úplná citace dvakrát
až t ikrát (nap . str. 22, 26, 38 ad.), nebylo možné dát stejné íslo odkazu pod arou, když je
citovaný titul stejný?
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková i grafická úrove práce je na velmi dobré úrovni. V práci se nevyskytují p eklepy a
celkov práce p sobí uspo ádaným dojmem. Kvalitní jsou mapové p ílohy. Domnívám se, že
mohly být graficky sjednoceny tabulky na str. 27 - 33 (tab. 3, 4, 5, 6).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Byla sledována a analyzována pozice žen na kandidátních listinách a preferen ní hlasy ženkandidátek?
Kolik je v sou asné dob starostek na území Moravskoslezského kraje?
SÚ neposkytl data v Excelu?
Drobné terminologické nep esnosti i nejednotnost používání termín . Nap íklad vy len ní
obcí i zánik obcí (inetdrace x dezintegrace), vysoká a nižší politika i "p edpolí vysoké
politiky", místní správa a samospráva
Jaký klí byl zvolen pro výb r v map
zm n , na obr. 1 (str. 19)?

popsaných obcí, u kterých došlo k administrativní

Jak autor vysv tluje nejvyšší podíl žen na kandidátních listinách práv u strany KDU- SL?

Celkové hodnocení práce:
Celkov hodnotím bakalá skou práci jako kvalitn zpracovanou, spl ující nároky kladené na
bakalá ské práce. Cenné je zejména to, že vychází z vlastních analýz, jsou vyvozeny logické
záv ry a práci dopl uje kvalitní kartografická prezentace.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborn .

V Olomouci dne 5. ervna 2009
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