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Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Sinn Féin je severoirskou republikánskou stranou známou pro své napojení na IRA během 

konfliktu v Severním Irsku. Svoji politiku strana v budoucnosti základala na abstencionismu, 

který má v rámci strany dlouhouletou tradici. Během období konfliktu strana v mnoha 

případech řešila problémy násilím, což se postupem času mění a strana mění svoji politiku. 

Strana dříve spojená s IRA nyní usiluje o mír v rámci Severního Irska a stane se jedním 

z největších obranců mírového procesu a Velkopáteční dohody v zemi. Strana začíná využívat 

různých nástrojů politického marketingu, jako např. marketingových nástrojů komunikace, 

volební strategie, profesionalizace hierarchie nebo positioningu kampaně. Postupně se strana 

posouvá od minulosti, kdy byla čistě stranou orientovanou na produkt (POP), ke straně 

využívající nástroje politického marketingu typické pro stranu orientovanou na prodej (SOP). 

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Práce prošla od zadání projektu teritoriálními, časovými i věcnými změnami. Původní práce 

se zdržela myšlenky zkoumání politického marketingu, ale postupně procházely zmíněnými 

proměnami. Původně měly být zkoumány veškeré nacionalistické   strany Spojeného 

království a měl být zkoumán dopad politického marketingu na referendum o vystoupení 

z Evropské unie. Později se ukázalo, že nelze vycházet z výsledků referenda, neboť nelze 

ověřit, jak moc politický marketing strany ovlivnil volbu pro jednu či druhou možnost. Volba 

zkoumání všech nacionalistických politických stran ve Velké Británii se později ukázala být 

příliš široká. Pro lepší ohraničení tedy bylo rozhodnuto zkoumat pouze jednu politickou 

stranu Sinn Féin a následně byl pro tuto stranu vybrán časový úsek, kdy je politický 

marketing strany zkoumán, a to v letech 1996-2007, kdy strana prošla největšími proměnami.  

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

1. Úvod - na začátku obsahuje krátké představení tématu, poté se přesouvá k teoretickému 

rámci, výzkumným otázkám a metodologii 

2. Sinn Féin mezi lety 1996 - 1998 - kapitola sleduje postupnou přeměnu strany v období 

zakončení mírového procesu a tvoření Velkopáteční dohody; mezi další podkapitoly patří 

vnější a vnitří komunikace strany 

3. Sinn Féin mezi lety 1999 - 2003 - v této kapitole jsou kromě komunikačních prostředků 

sledovány hlavně některé události, které negativně postihly Sinn Féin v tomto období a 

následně je sledována také reakce strany na tyto události a případné marketingové využití 

těchto událostí 



4. Sinn Féin mezi lety 2003 - 2007 - zde je sledován přesun strany a přizpůsobení svého 

programu trhu, strana dokončuje svůj proces proměny a je ochotná se zapojovat v rámci 

Evropské unie, oprostit se od IRA a na závěr je strana dokonce ochotná podpořit PSNI, proti 

němuž byla strana silně vymezená 

5. Závěr - v závěru budou shrnuty všechny závěry, ke kterým práce v průběhu výzkumu došla 
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