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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se rozhodla zkoumat sebeprezentaci europoslanců na sociálních médích. Zvolila si období volební 
kampaně do Dolní sněmovny Parlamentu České republiky. Zde se objevuje jeden z prvních zásadních 
problémů bakalářské práce, a to je spojování nesouvisejících věcí a témat a hledání kauzality, kde nezbytně 
nemusí existovat. Předpoklad, že aktivita europoslanců bude vyšší (ať již z důvodu zvýšení jejich popularity či 
politického uskupení) se nakonec nepotvrdil. Zde je i na místě vhodné zmínit celkovou strukturu práce a 
reserach design. Text je logicky strukturovaný, ale úvodní teoretická část je příliš dlouhá a více se věnuje 
teorii politického marketingu a historii EU než vysvětlení, jak autorka chce zodpovědět výzkumnou otázku. 
Tady je další problém - autorka si formulovala výzkumnou otázku, ale pracuje s ní jako s hypotézou a v závěru 
práce pak otázku "vyvrací" namísto toho, aby ji zodpověděla. Problém spočívá v tom, že zodpovědět otázku 
v rámci zvolené kampaně je mimořádně těžké a skýtá to mnohá úskalí. Jak se bohužel v textu ukazuje. 
Pozitivně hodnotím, že autorka pracovala samostatně a shromáždila velké množství materiálů. Základním 
problémem textu, však zůstavá nejasně nastavený výzkum, což se logicky odráží v podobě textu.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce B 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
B 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka si zvolila příliš ambiciozní cíle a nejasně si stanovila výzkum a způsob realizace cílů. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Text je promarněná příležitost, jeho výhodou je, že jde o velmi originální téma, které je rozhodně na místě 
zpracovat. Stálo by za to lépe nastavit podobu výzkumu. Vzhledem k tomu, doporučuji text k obhajobě.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vysvětlete prosím, hlavní cíl práce a proč jste si pro zodpovězení výzkumné otázky zvolila parlamentní 

kampaň 2017. 
5.2 Jak vznikl výzkumný vzorek materiálů, na základě čeho jste si vybrala zkoumaná média? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 25. ledna 2019                                                                                          Podpis: 
……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


