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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: 

 

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 C 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

  



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu o řešení 

výzkumného cíle/otázky 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou výzkumnou 

otázku 

C 

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

kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury (případně 

aktuálních politických debat) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B - C 

 

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

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 zvolila vzhledem k narůstajícímu významu strategické komunikace v oblasti politiky, 

mezinárodních vztahů i vojenské strategie velmi dobré a aktuální téma. Lze ocenit především 

návrh komparace dvou po sobě jdoucích amerických administrativ vycházejících z odlišných 

ideologických východisek. Autorka definovala jasné a srozumitelné výzkumné otázky i návrh 

metodologie. Za poněkud zbytečný považuji dlouhý výčet jednotlivých pojmů, které na sebe 

logicky nenavazují a připomínají místy výkkladový slovník strategické komunikace. Naopak 

oceňuji, že autorka s definovanými pojmy následně nakládá veskrze správně a dovede je 

používat. Považuji za škodu, že strategická komunikace není zasazena do širšího teoretického 

rámce mezinárodních vztahů, jako normotvorný prvek v rámci zahraniční politiky, popř. jako 

nástroj soft power v návaznosti na vojenskou strategii. Jednotlivé pojmy jsou sice mnohdy 

zbytečně dlouze opisovány ze sekundární literatury, na druhou stranu je třeba uvést, že autorka 

používá celou škálu relevantních zdrojů.  



Zahraniční politika obou prezidentů je sice zdrojově poněkud chudší, ale je popsána s citem pro 

důležité informace a v některých aspektech přesahuje rámec bakalářské práce.  

Nejcennějším přínosem bakalářské práce je využívání primárních zdrojů (twitter, výzkumy 

veřejného mínění) pro výzkum a snaha jejich analýzou dospět s využitím pojmového aparátu 

strategické komunikace k odpovědím na položené výzkumné otázky. Autorka zvládla velmi 

dobře analyzovat jednotlivé tweety a dát je do kontextu odpovědí na otázky kladené 

v průzkumech veřejného mínění. Domnívám se, že práci výrazně prospělo zúžení na Twitter i 

na výroky obou prezidentů, jako nejviditelnějších představitelů americké zahraniční politiky. 

Na druhou stranu tento krok není v textu dostatečně vysvětlen a obhájen, jak ve vztahu ke 

strategické komunikaci, tak ve vztahu k americké zahraniční politice. 

Práci chybí lepší zasazení do stávajícího výzkumu o strategické komunikaci, exaktnější metoda 

výběru jednotlivých tweetů, detailnější a přehlednější shrnutí výsledků a jejich porovnání 

s výzkumnými otázkami kladenými v úvodu práce. 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby: 

V obhajobě doporučuji vysvětlení následujících otázek: 

1) Jak autorka vybírala jednotlivé tweety? 

2) Jaký je vztah výroků amerických prezidentů na Twitteru k americké zahraniční politice, 

k vojensko-strategickému využití strategické komunikace i k celkovému rámci boje 

proti IS? 

3) Jaký je vztah strategické komunikace vůči domácímu publiku, vůči světové veřejnosti 

a vůči publiku v zemích, kde IS aktivně působil? 

Celkové hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě  

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Navrhuji hodnotit: B 


