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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce podává přehled vývoje chování strany Sinn Féin s důrazem na změny v její 

komunikační strategii.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Téma práce je zajímavé, časový rámec je rozumně vysvětlen, i když se v důsledku ukončení 

analýzy rokem 2007 opomíjí velmi zajímavé téma akcentace levicových témat v komunikaci 

Sinn Féin během ekonomické krize po roce 2008. Vnitřní členění práce dává rovněž smysl. 

Nepříliš specifická nebo překvapivá hypotéza.  

 

Samotná práce průběžně střídá relativně povrchní líčení politického vývoje a událostí 

ovlivňujících Sinn Féin a analýzu změn v samotné politické komunikaci strany. Změny 

v politické komunikace Sinn Féin ve zkoumaném období pak autor propojuje se tvrzeným 

posunem (vycházejícím z literatury věnované politické komunikaci) Sinn Fein z pozice strany 

„orientované na produkt“ (POP) ke straně „zaměřené na prodej“ (SOP). Zajímavé jsou 

zejména sekce věnované vnitřní komunikaci Sinn Féin nebo pasáže věnované využívání 

nových komunikačních technologií.  

 

Přestože Sinn Féin byla vždy stranou s ambicemi působit na obou stranách severoirské 

hranice, je dimenzi politické komunikace Sinn Féin v Irské republice věnováno jen minimum 

prostoru. 

     

 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Relativně plynulý text, ale s mnoha anglicismy a neobratnými formulacemi: např. „zlomení 

vlivu britské vlády v Irsku“ (s. 17), nejasné propojení druhé a třetí věty druhého odstavce na 

str. 20, „poprvé se představitelé strany představují ve Westminsterském paláci“ (s. 31) nebo 

„do voleb se rozhodla disidentská odnož Sinn Fein vstoupit z důvodu nesouladu postoje vůči 

policejním službám“ (s. 44). 



 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Obstojná přehledová práce, propojení mezi empiriemi a teoretickým rámcem poměrně 

zastřené. Mnohé formulační neobratnosti.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Jak se odlišovala komunikace Sinn Féin v Severním Irsku a v Irské republice?  

Jaký měla na politickou komunikaci Sinn Féin vliv vražda D. Donaldsona, jehož předchozí 

roli popisujete na s. 39?    

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm C.  
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