Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Univerzita Palackého v Olomouci

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Jakub Mísař

Obor:

Matematika‐Geografie

Název práce:

Efekt kandidáta na příkladu voleb do Senátu Parlamentu České republiky na území
Moravskoslezského kraje

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

85

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Práce plně odpovídá zadání, má jasně definované cíle, vhodně použitou metodiku a odpovídající
strukturu textu. Pečlivější zpracování by si asi zasloužil citační aparát, interpretace výsledků zůstává
místy jen v popisné rovině.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor zpracoval práci samostatně, pravidelně využíval konzultací.
Otázky k obhajobě:
Práce jasně dokládá existenci efektu kandidáta i v českém (resp. moravskoslezském) prostředí, tím se
tedy od zbytku světa naprosto nelišíme. Výzkum byl logicky prováděn vzhledem k trvalému bydlišti
kandidátů, v úvahu připadá také vliv druhého bydlení, předvolební kampaně, rodinných vazeb,

apod. Zaznamenal jste v některém konkrétním případě výraznější koncentrovanou podporu mimo
bydliště kandidáta, která by mohl souviset např. s místem druhého bydlení kandidáta?
Z analýzy byli vyloučeni kandidáti bez bydliště na území volebního obvodu. Pokud už se takoví
kandidáti vyskytují, mají politické strany tendenci vybírat spíše osoby s nějakými vazbami na region
(a tedy potenciálními ʺpříjemciʺ bonusu z efektu kandidáta), nebo ne?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 14. 5. 2014
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Miloš Fňukal
vedoucí práce

