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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce Štěpánky Šnoblové se věnuje tématu, které v obecné rovině výrazně rezonuje 

v analýzách v politické geografii – zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Toto téma navíc 

zkoumá na velmi zajímavém případě Texasu, dlouhodobě Republikánům nakloněnému státu, který 

však v posledních letech skrze demografické změny směřuje do klubu tzv. swing states. Autorka 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

prokázala velký zájem o téma, stejně jako znalosti situace v Texasu, na základě čehož se jí podařilo 

distančně provést terénní šetření mezi pěti desítkami respondentů.  

 

Cíle práce a výzkumné otázky autorka stanovila přehledně a logicky je uspořádala. Otázky však nejsou 

odůvodněné a zasazené do kontextu. Nejsilnější částí práce je kombinace použitých metod (ač by si 

zasloužily důkladněji popsat) a empirická analýza, včetně závěrečného porovnání zjištění tzv. 

triangulací. Autorka pracovala jednak s areálovými daty volebních výsledků a jejich faktorů na úrovni 

counties (N = 254). Toto následně doplnila vlastním dotazníkovým šetřením mezi skupinou 

respondentů, kteří žijí na různých místech v Texasu (N = 54). Vzorek respondentů sice není plně 

reprezentativní vzhledem k populaci Texasu, o části voličského jádra Donalda Trumpa však může 

poměrně dobře vypovídat.  

 

Samotná teoretická část práce je velmi stručná a obsahuje jen představení základních konceptů. 

Naopak přiblížení situace v USA a Texasu, včetně kontextu volební kampaně, je detailní a autorka zde 

pracuje s množstvím anglické literatury.  

 

Kritickou poznámku mám k interpretaci výsledků, která je vzhledem k množství zjištěných informací a 

potenciálu k explanaci velmi stručná. Autorka nediskutuje všechna zjištění, kterých dosáhla, a která 

jsou potenciálně velmi zajímavá. I přes tyto částečné nedostatky hodnotím přístup Štěpánky Šnoblové i 

finální podobu její práce kladně. Autorka zvolila obtížnou kombinaci dat a metod a dosáhla 

relevantních zjištění, přičemž potenciál jejich interpretace zůstal částečně nenaplněn.  

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

V návaznosti na kritickou zmínku o diskuzi výsledků uveďte proměnné, jejichž vliv na volbu Hillary 

Clinton vyšel shodně u analýzy areálových dat i v dotazníku, a dále proměnné, jejichž vliv se mezi 

těmito dvěma částmi analýzy lišil. Jak si vysvětlujete tyto odlišnosti?             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 2. 6. 2021       Podpis hodnotitele  

 

 


