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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
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tezím
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1.3
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v práci
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Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Odchýlení o schválené podoby tezí bylo diskutováno s vedoucí práce a mělo pozitivní přínos pro celkovou
podobu textu.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Jan Vocel si zvolil velmi zajímavé téma - zkoumat způsob práce s politickou značkou na příkladu konkrétní
kampaně a konkrétního lídra. Navíc si vybral kandidáta, který ve volbách neuspěl. Prokázat úspěšnost
politického marketingu či komunikace bývá "snazší" na příkladu těch, co ve volbách vítězí, a ne naopak. Text je
velmi obsáhlý a dobře strukturovaný. Práce má logickou strukturu, solidní teoretický základ, empirická část je
přehledná a obecně lze konstatovat, že jde o velmi dobře zpracovanou případovou studii. Co považuji za velmi
pozitivní je, že zvolený způsob analyzování kampaně by mohl být použit v podstatě na jakoukoli kampaň.
Jisté námitky může vyvolávat zvolená metoda rozhovorů (realizovány po kampani, výběr dotazovaných atd.).
Nicméně autor samotnou kampaň a práci se značkou hodnotí z mnoha dalších pohledů a rozhovory pak spíše
tvoří doplňující faktor.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

Hodnocení písmenem
A
A
A

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledný text je výbornou případovou studií a zvysoka převyšuje nároky kladené na bakalářské diplomové
práce.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Předkládaná práce je mimořádně zajímavým příspěvkem do studia volebních kampaní a politických značek.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Shrňte prosím, nejzajímavější či nejvíce překvapivá zjištění.
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)
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F (nedoporučuji k obhajobě)
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Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

