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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP?

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

B

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 D
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) C
Celkové hodnocení formální stránky práce B-C

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

Práce splňuje stylistická a jazyková kritéria kladená na bakalářské práce. Z hlediska grafické úpravy by 
bylo vhodné některé grafy a tabulky přesunout do přílohy, či alespoň zpracovat ve vyšší kvalitě, aby 
nepůsobily rušivým dojmem. Rovněž seznam zkratek by bylo vhodné řadit v abecedním pořadí a 
nikoliv nahodile. K hodnocení práce by rovněž napomohlo, kdyby byly číslovány stránky práce. Dále 
bych doporučil přehlednější členění kapitol, např. sjednocení jednotlivých kapitol věnovaných 
jednotlivým konceptům do jedné kapitoly věnované konceptualizaci apod.



3) Hodnocení odborného charakteru práce

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

C

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

C

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku

D

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

D

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

B

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D-E
Celkové hodnocení obsahové úrovně D

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

Práce má jasně stanové cíl, který autorka definuje jako: „deskripcia strategickej komunikácie 
Spojených štátov amerických voči Islamskému štátu a zhodnotenie jej efektivity.“ Rovněž jasně jsou 
stanové (čtyři) výzkumné otázky: „1) Aké sú spôsoby, metódy a jednotlivé premisy SK prezidentov 
Obamu a Trumpa? 2) Aké sú rozdiely medzi ich strategickou komunikáciou? 3) Aké spôsoby SK boli 
najefektívnejšie? 4) Ktorý z prezidentov bol z pohľadu americkej verejnosti úspešnejší a prečo?“.
Přestože jsou výzkumné otázky jasně definované, zejména druhá a třetí VO je nejasná s ohledem na 
samotný koncept strategické komunikace, který autorka v tomto kontextu zužuje na její veřejnou část 
a za druhé pouze na americké publikum.

Z metodologického hlediska je bakalářská práce na dobré úrovni, autorka staví svůj kvalitaitvní 
výzkum na diskurzivní analýze (samotné provedení má určité limity, zejména zpracování výstupů 
veřejných prohlášení v kapitole 17 je poněkud nepřehledné a čtenáři neumožňuje snadnou orientaci 
ve výsledcích autorčina bádání) a obsahové analýze tiskových konferencí a veřejných prohlášení na 
online platformách, teoretická část je bohatá na konceptualizaci značného množství pojmů. 
Bezpochyby je vhodné definovat kromě klíčového pojmu i termíny jako informační operace, PSYOPS 
(zde autorka nesprávně uvádí, že jde o formování veřejného mínění, takto to nelze redukovat), 
propaganda (bílá, šedá, černá). Nicméně definice pojmů jako elektronický boj, kynetické aktivity jsou 
zcela nadbytečné. Rovněž bych byl opatrný na tvrzení, že např. Deklarace nezávislosti byla prvním 
příkladem strategické komunikace, či že nárůst ISIL byl symptomem politického bankrotu Blízkého 
východu (rovněž toto tvrzení nepatří pro celý region).

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.

Autorka si zvolila velmi zajímavé a aktuální téma. Rozhodně oceňuji její odvahu zpracovat takto 
obtížné téma, které je do značné množství nad možnosti tohoto typu práce. Přestože autorka se 
poprala se zvoleným tématem se ctí, pokusila se poctivě aplikovat teoretickou část práce na část 
empirickou, ve které analyzuje veřejná prohlášení prezidentů Obamy a Trumpa. Prvním problémem 
je, že práce slibuje analýzu strategické komunikace US vůči ISIL (Da´esh), fakticky se ale zaměřuje na 
komunikaci dvou nejvyšších ústavních činitelů, navíc pouze vůči domácímu publiku. Fakticky tak 
opomíjí, že strategická komunikace je výrazně širokospektrální záležitostí, kde klíčové informace 



komunikuje značné množství autorů, v tomto případě např. ozbrojené síly. Rovněž nelze takto 
pojatou práci zúžit pouze na komunikaci vůči voličům s ohledem na fakt, že příjemcem informací je 
kromě domácího publika zejména protivník, ale i státy v rámci koalice, proxy-partneři,  či další aktéři 
zapojení do konfliktu. Autorka v tomto ohledu nevyhnutelně narazila na limity dané volbou tématu a 
skutečnost, že veřejně a cíleně komunikované informace tvoří jen malou část celkové strategické 
komunikace, kterou autorka z veřejně dostupných zdrojů není schopna analyzovat.

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Celkové hodnocení:

Práci k obhajobě Doporučuji k obhajobě

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Navrhuji hodnotit: C-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.
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