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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomová práce se drobně odchyluje od schválených tezí - autorka veškeré odchylky v práci zmiňuje a 
vysvětluje. Zásadnější změnou je rezignace na analýzu komunikace stran na sociální síti Twitter - tuto změnu se 
mnou autorka konzultovala a považuji ji za funkční.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová práce systematicky představuje veškeré koncepty nutné k empirickému uchopení tématu - 
autorka vysvětluje pojetí křesťansko-demokratických hodnot, popisuje orientaci, podobu komunikace obou 
sledovaných stran i jejich pozici na domácí politické scéně. Neopomíjí ani rešerše literatury věnující se historii i 
aktuálním podobám politické komunikace a politických kampaní a proměnám politické komunikace 
v souvislosti s rozvojem sociálních médií. Většinu těchto poznatků, které jsou oborově specifické (politická 
komunikace), však autorka bohužel neuplatňuje při interpretaci získaných výsledků. Obsahová analýza je 
provedena systematicky a detailně představena, její prezentace však bohužel zůstává v čistě deskriptivní rovině. 
Autorka upozorňuje na zajímavé trendy v komunikaci politických stran a srovnává je v tomto ohledu mezi 
sebou, ale žádným způsobem data hlouběji nevyhodnocuje ani neinterpretuje. Přitom například interpretace 
podílu komunikace o kampani a komunikace o programu je naprosto klíčová pro pochopení trendů v politické 
komunikaci stran a je jedním ze základních aspektů analýz politické komunikace. Jak máme rozumět přítomnosti 
jednotlivých témat v komunikaci stran v průběhu kampaně nebo rozdílům v přítomnosti křesťansko-
demokratických hodnot v této komunikaci nám autorka příliš nenapovídá, přestože interpretací se nabízí řada. 
Stejně tak slibná zmínka o populistických aspektech komunikace sledovaných stran zůstává spíše 
nerozpracovaná.  
 



 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce má logickou strukturu, autorka zvládá oborovou terminologii i práci se zdroji. Po jazykové 
stránce je práce na velmi dobré úrovni, vyskytují se v ní ale některé nesprávné vazby (na některé z nich jsem 
autorku upozorňovala) - např. výraz "nabírá na důležitosti" ve smyslu "nabývá na důležitosti" (s. 3), "dalšími 
charakteristikami je" (s. 10), "do jaké míry je v politické komunikaci promítán ideologický základ" namísto "… 
se do politické komunikace promítá…" (s. 34). Za nevhodné pro daný typ textu považuji také rétorické obraty 
"pojďme si tedy pojmenovat…" (s. 33) nebo "musíme uznat" (s. 32). Autorka dělá také chyby ve tvarech 
přivlastňovacích zájmen - "pro můj výzkum jsem definovala (s. 35 - místo pro svůj), "strana informuje o bodech 
jejího programu" (místo svého).  
Grafická podoba práce je v pořádku, ale místy se v elektronické verzi zdá, jako by některé pasáže či slova byly 
v jiném odstínu fontu.  
  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Evy Karlíkové je systematicky a poctivě zpracovaná kvalifikační práce, která mohla mít 
ambicióznější interpretační část - pouhá deskripce zjištění trochu oslabuje přínos práce. Přesto práci považuji za 
velmi dobrou a hodnotím ji stupněm B.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Antiplagiátorská kontrola vykazuje shodu 7 %, ve všech případech jde ale o shodu v bibliografických 

odkazech, citacích z dat nebo v pasážích vzoru diplomové práce nebo tezí.  
 

 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   



F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 20. ledna 2020                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


