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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků - 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce mohla být lépe strukturovaná. Kapitoly věnující se pravomocím prezidenta a procesu zavedení 

přímé volby jsou z hlediska stanovených cílů zbytečné. Jako zbytečné považuji i kapitoly, které se 

zabývají kampaní ostatních prezidentských kandidátů obecně, protože ani tyto práce nepřinášejí nic 

nového. Autorka místo toho mohla věnovat úsilí hlubšímu rozboru kampaní na základě 

systematičtějšího a přesnějšího teoretického rámce.  

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

D 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Autorka si zvolila několik cílů, které nejsou ovšem převedeny do operacionalizovatelných výzkumných 

otázek, resp. to testovatelných hypotéz.  Na s. 3 si klade otázku „zda a nakolik je Miloš Zeman 

konzistentní ve své rétorice v rámci předvolebních kampaní, jak se měnila v souvislosti s tím podpora 

Zemana a voličská základna. A především pak, jak se liší forma propagace a prostředky, které využívá, 

případně které prostředky v „kampani“ za znovuzvolení chybí, nebo se nově objevují.“ Problém také 

spočívá v tom, že se autorka ve své práci zaměřila pouze na formy vedení kampaně, zatímco rétorika 

či voličská základna je z analýzy vyloučena. Celkově je ale spíše vhodnější, že autorka téma své práce 

zúžila. Avšak ani samotná analýza obou kampani nepřináší žádné nové poznatky. Ostatně autorka 

nepřináší žádná nová empirická data či zjištění a v zásadě jen reprodukuje dosavadní zdroje k této 

problematice. Teoretická část je jen volně propojena s analytickou částí, autorka některé koncepty 

při analýze kampaní M. Zemana využívá, ale nijak inovativně či originálně či tak, aby dospěla k novým 

poznatkům. Typickým příkladem je pojem negativní kampaň, který je v teoretické části vysvětlen. 

V analytické části pak autorka píše, že M. Zeman využíval prvky negativní kampaně, což je ovšem 

všeobecně známo. Nad rámec zvolených cílů si autorka všímá i míry transparentnosti a financování 

volební kampaně.  

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Bakalářská práce je v obecné rovině přehledná. Využívá relevantních zdrojů, které korektním 

způsobem reprodukuje. Práce je celkově povrchní a stručná. Nepřináší ale nic nového, chybí 

přesnější zaměření celé práce, jasně a ostře stanovené výzkumné otázky, resp. hypotézy, které by 

autorce pomohly posunout bádání v dané oblasti alespoň o píď dál. Některé části práce jsou zcela 

zbytečné, teoretická část práce je spíše doplňkem, neboť příliš autorce neslouží k tomu, aby získala 

lepší a hlubší vhled do dané problematiky a dosáhla stanovených cílů. Metodologicky není práce 

nijak náročná na zpracování. Má spíše popisný a shrnující charakter bez jakékoli ambice přinést 

nová zjištění, data či intepretaci zkoumaného jevu.  



5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

      

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 24. 5. 2019 Podpis: _______________________ 


