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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená práce se věnuje problematice politického marketingu strany Sinn Féin v Severním Irsku v časovém 
období, kdy se v Severním Irsku ustavily autonomní politické instituce a Sinn Féin se stala druhou nejsilnější 
stranou v této části Spojeného království. Cíl práce je formulován jasně a srozumitelně.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce vychází z relevantního teoreticko-metodologického rámce. Větší pozornost by si zasloužila formulace 
výzkumných kritérií (a jejich větší využití v empirické části práce) a také state of the art, do kterého autor ne 
příliš vhodně řadí i ryze teoretické práce. Vhodnější by byla rovněž struktura práce, která by spíše než 
chronologickou posloupnost reflektovala vhodně definovaná výzkumná kritéria. Práce s prameny a literaturou je 
na odpovídající úrovni. Ocenit lze rozsah použitých zdrojů. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Po formální i jazykové stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Určitou pozornost by si zasloužily 

citace a také seznam použitých zdrojů, které by bylo vhodné rozdělit na primární a sekundární zdroje.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Autor se ve své práci zabývá zajímavým tématem, které vhodně ukotvuje v teoreticko-metodologickém rámci za 

využití relevantní pramenné základny. Svým postupem dokázal stanovené cíle práce naplnit..  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Jak se změnily nástroje politického marketingu strany Sinn Féin v posledních volbách do severoirského 
shromáždění oproti zkoumanému období v práci? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práci lze k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení C. 
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