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Základní charakteristilra práce.

Práce se zabývá problematikou politické ideologie na příkladu politiclqých vyjádření předsedy
hnutí SPD Tomia Okamury na sociální síti Facebook formou ana|ýzy klíčoqých slov.

KoNCEPČNí sÍnÁnr* rnÁcr

Má práce iasně formulovaný zámér, cíl, qýzkumnou oti{zku a odpovídaiíiimzávéry?
Ano, záměr je formulován jasně, cíl také - pouze místo klasifikovat je přesnější výraz
identifikovatznaky populismu. Výzkumné oázl<y isou zřetelné, jsou dvě fna strukturu
argumentace a její působení na auditorium). Závěry odpovídají cíli a qýzkumné otázky jsou

zodpovézeny.

Má práce adelrvátně stanovenou a iasně vyloženou metodu a postup řešení?
Použité metody ana|ýzy klíčodch slov je adekvátní qýzkumnému záměru. V metodologii jsou

definovány obvyklé metody těchto analýa. Metodika qfukumu je konkrétně popsána až

v empirické části,

lsou iednotlivé části práce fzeim. teoretickiá a empiriclrá) vyvážené a vhodně propoiené,
v}řtváří text konzistentní celek?
Empirická část je zpracována dle uvedené metodi}<y, opírá se o teoretické poznatky z rešerše
v teoretické části.

lsou argumentace a text práce a vystavěny logictry, iasně, srozumitelně? Má práce
přehlednou strukturu?
Ano, argumentace má logickou strukfuru, použité argumenty jsou předklá.dányve srozumitelné
podobě.

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka,
vhled autora do problematilqy, samostatnost, originalita zpracování,...J.

Teoretická část je relevantní k tématu a záměru práce, šíře a hloubka odpovídá použití
teoretic§ých poznatků v analýze textu a formulaci závért. Text se opírá o komparaci odborných
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názoŇ a je autorem veden podle jednotliqých témat, nechybí ani autorovy vlastní příspěvlcy
v textu.

Hodnocení trvality empirické části práce fadekvátnostpouži!ých metod a postupů vzhledem
k cíIi práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace r4ýsledků,...J.

Adekvátní ana|ýzarelevantního texfu podle zvolené metodi}<y. Interpretace qýsledků azávéry
vycbázejí ze zjištění a pos}qytují odpovědi na qfukumné otazky. Vzhledem k rozsahu práce
nebyly použity případné další metody či detailněji popisován technic\ý posfup ana|ýry.

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s qýsledky empiric\ých
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení
qýzkumných otázeh naplnění cílů práce).

Cíl a záměr práce byly naplněny. V;ýzkumné otázky byly zodpovézeny, Metoda je aplikována
správně. Postup řešení je adekvátní ťypu práce. Interpretace qisledků azávéry vycházejíze
zjištění analýzy.

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-t26 tis. znaků, DP 108-
162 tis. znakůJ citační normy, odkary, popis datoqých zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora
od převzatych, seznam literatury atd.)

Kritéria odborného textu jsou naplněna.

Hodnocení vhodnosť a úplnosti vyttžití informačních zdroiů fliterární prameny, databáze,
zahraniční literafura datové zdroje,..,J

Použité teoretické zdrojejsou v dostatečné kvalitě a rozsahu materiál analýazy je velmi rozsáít|ý,
jeho qýběr odpovídá cíli práce a jeho zpracování jistě znamenalo vynaložení velkého úsilí.

Hodnocení |azykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění texfu,

označení příloh, zpracovánitabuleh grafii, schémat atp,)

Text je po stylistické a jazykové stránce v pořádku, text ie členěn přehledně, stejně jako použitá
tabulka a schéma.

Další poznámlry

Celkové hodnocení práce
Práce sezabýváaktuálním tématem, vytlžíváosvědčenou iednoduchou metodu zkoumání
obsáhlého textového materiálu. I tak jsou výsled}cy práce solidní, |e patrný zájemstudenta o

danou problematiku a metody zkoumání.Zajímavé by bylo využití dalších typů analýz a
rozpracování dané problematiky, což vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce nebylo
možné, Práci doporučuji k obhajobě.

aázky a náměty k obhaiobě

|aké mohou b;it hlavní příčiny používání politického marketingu v současné politice?
Využití analýzy metaforic\ých prosďedků v politic\ých textech.
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