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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor pr{ce:

Miloš Čapek

Obor:

Region{lní geografie

N{zev pr{ce:

Nové politické strany ve volb{ch 2010: geografick{ analýza

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura pr{ce (vnitřní vyv{ženost a logick{ n{vaznost č{stí pr{ce)

5

5

Pr{ce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos pr{ce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových č{stí pr{ce (tabulek, obr{zků)

10

10

Dodržení norem pro form{lní úpravu pr{ce včetně citačních norem

10

10

Estetick{ úprava a jazykov{ str{nka pr{ce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

96

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zad{ní:
Zad{ní je splněno, pr{ce zpracov{v{ inovativně s použitím origin{lní metodiky téma územních
aspektů přesunu hlasů voličů k novým politickým stran{m ve volb{ch v roce 2010. Na z{lkadě
podrobné (a místy poněkud nepřehledné) anlýzy autor vyvrací některé obecněji rozšířené představy o
redistribuci voličů před zmíněnými volbami, z{roveň ale (naštěstí) zůst{v{ dostatečně obezřetný před
přeceněním použité metodiky. Sympatick{ je také snaha autora prezentovat zpracov{van{ data co
nejpřehledněji – v tomto případě formou přílohy v podobě atlasu. Možn{ by mohl být jeho potenci{l
v tomto směru využit katedrou k přípravě vlastní řady altasů nebo souborů map.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využív{ní konzultací):
Autor zpracov{val téma pr{ce samostatně, pravidelně konzultoval.
Ot{zky k obhajobě:
Čím si lze vysvětlit relativně vyšší úspěch "pseudoprotestní" strany VV na venkově?

Není úspěch zemanovců v{z{n hlavně na výrazné region{lní lídry (např. na Vysočině, kter{ není
zrovna typickým regionem se silným zastoupením voličů, které by mohl oslovit jejich program)?

Pr{ci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení zn{mkou výborně.

V Olomouci 3. 6. 2011

………………………………………………………
Miloš Fňukal
vedoucí pr{ce

