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

 

Cílem předložené diplomové práce je podrobně představit, analyzovat a hodnotit dopad/účinnost jedné konkrétní 

formy politické komunikace Evropského parlamentu. Jde o tzv. role-play game (simulující proces schvalování 

směrnic v EP) pro mladé lidi ve věkovém rozpětí cca 15-18 let nabízenou bruselským Parlamentariem.  
 

 

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

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

 

Autorka se ve své analýze opírá o solidní obeznámenost s potřebnými koncepty užívanými v relevantní literatuře 

z oblasti politického marketingu a politické komunikace. Zvolila si vhodný terén, shromážděná pramenná 

základna (propagační materiály z Parlamentaria, rozhovory s několika klíčovými aktéry, výsledky pozorování 

přímo na místě, dotazníky) působí adekvátně pro studii tohoto rozsahu. Použité metodologické strategie 

(kvalitativní obsahová analýza a etnografické „zúčastněné pozorování“) dobře korespondují s terénem i 

teoretickým zázemím. 

 
 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce je jazykově i formálně v pořádku. Ve vcelku rozsáhlém textu pochopitelně zůstalo několik překlepů a spíše 

drobnějších chyb (např. str. 28, 34, 38, 39). Rušivě působí autorčino nadměrné užívání termínu „reflektovat“ a 

různých odvozenin (78 výskytů ve zhruba sedmdesátistránkovém textu!). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 
J.Vlčková si odvážně vybrala (přinejmenším na KES IMS) originální terén i metodologii, což je potřeba ocenit. 

V průběhu přípravy diplomové práce pak prokázala schopnost seznámit se s relevantní metodologickou 

literaturou natolik, aby mohla základní etnografické principy korektně aplikovat v terénním výzkumu. 

Výsledný text taky dokládá autorčinu schopnost strukturovaně a srozumitelně argumentovat. 

 

Znatelným, ale pochopitelným limitem práce souvisejícím s nezkušeností autorky v etnografii a s omezeností 

času na zpracování výzkumu (při vědomí, že každý etnografický výzkum potřebuje dozrávat) je fakt, že 

výstupy ze zúčastněného pozorování působí někdy až příliš popisně – chybí větší ponor a soustavnější 

interpretační práce s detailem. Nelze si nevšimnout ani autorčina pozitivního zaujetí pro studovanou hru (a 

ovšem i pro evropskou integraci), což možná místy komplikuje kritičtější odstup. 

 
5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

 

Spolupráce probíhala v pořádku. 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 



a/ Se kterými hlavními metodologickými obtížemi se autorka při svém mikro-etnologickém výzkumu potýkala? 

b/ Mohla by J.Vlčková se svojí zkušeností z Parlamentaria zformulovat klíčová specifika politického marketingu 

a komunikace zaměřeného na dospívající mládež? 

c/ Jak si vysvětluje, že „že pozorované skupiny ze Spojených států amerických či z Kanady /…/ výrazně 

vybočovaly v porovnání s ostatními skupinami“? (str. 54) 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F):  
 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnocení B. 

 

Datum: 9.9.2019        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


