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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) 

Cíl, technika a struktura práce se od tézích prací mírně liší. Hlavní cíl práce však zůstal stejné. Autorka v úvodu 

zdůvodňuje odchylky od cíle práce. Odchylky v technice a struktuře práce nejsou odůvodněné, ale jsou celkově 

účelné a vhodné. 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Cílem práce je popsat a porovnat politickou komunikaci dvěma křesťansko-demokratických stran - českou KDU-

CSL a rakouskou ÖVP. Autorka tohoto cíle v podstatě dosáhla. 

Literatura, na níž je práce založena, je dostatečná. Autorka je však pouze částečně schopna kriticky zhodnotit a 

aplikovat zvolenou literaturu. V kapitole 1 ona představuje teorii politické komunikace. Autorka předpokládá 

klasický vertikální třídní model, podle kterého je společnost rozdělená na vládnoucí politickou elitu a ovládané 

populace. Definice politické komunikace jako komunikace mezi vládnoucími elitami a jimi kontrolovanými 

občany (str. 6/7), je velmi zjednodušující a dává dílu hodnotící nebo ideologický pohled. 

V kapitole 1.1.2 autorka uvádí, že podstatným obsahem politické komunikace je předávání hodnot, které jsou 

základem ideologií jednotlivých stran. Přitom nedefinuje jak pojem "hodnota", tak pojem "ideologie". To je 

zvláště problematické s ohledem na pojem „křesťanské demokratické ideologie“, který je základem celé práce. V 

kapitole 2 autorka sice zavádí pojem křesťanské demokracie a její historii, nevysvětluje však, v čem je 

křesťanská demokracie ideologií. Neuvádí žádná kritéria, podle kterých lze něco nazvat ideologií.  

Podle mého názoru autorka nazývá „křesťansko-demokratickou ideologii“ obecné demokratické hodnoty a 

obsah, které představují všechny demokratické strany v České republice a Rakousku. Je proto problematické 

používat tento koncept jako základ pro výběr KDU-ČSL a ÖVP jako výzkumného subjektu. 



Význam kapitoly 1.2 „Politický marketing“ není jasný. Zde uvedené termíny se v průběhu práce již nepoužívají 

nebo se používají pouze jako pojem (např. politická kampaň). Práce se nezabývá politickým marketingem, ale 

obsahem a hodnotami, které jsou základem politické komunikace KDU-CSL a ÖVP.  

Výzkumné otázky, na nichž je práce založeno (str. 21), se obsahově překrývají. Jedná se o čistě popisné otázky, 

pomocí nichž autorka popisuje obsah a hodnoty politické komunikace KDU-CSL a ÖVP. Není však jasné, jaké 

další znalosti očekává autorka z odpovědi na tyto otázky. 

Význam kapitoly 4.4 (str. 34-51!) není jasný. Na výzkumné otázky (str. 34) nelze odpovědět specifikováním 

frekvence tematických oblastí „program, kampaň, média, tiskové konference atd.“ Srovnání frekvencí, se kterými 

obě strany informují na facebooku o svém programu, své volební kampani, o dění v zemi, významné dny, 

zahraničí apod. nevede k žádným výsledkům. Není jasné, jaké další znalosti autorka získá z této kapitoly. 

Zajímavé je kvantitativní srovnání témat obsažených v článcích o volebním programu KDU-CSL a ÖVP na 

facebook (kapitola 4.5). Ale ani zde neexistuje žádná další interpretace výsledků. Co lze odvodit z těch 

kvantitativních výsledků? Totéž platí pro výsledky, které jsou uvedeny v grafech 12 a 13 (str. 52 a 56). I zde 

autorka nepřekračuje čistě popisné srovnání četnosti, s jakou se obě strany zabývají určitými tématy. Jinými 

slovy, otázka důvodů nebo příčin distribuce témat není položena. Výsledky prezentované v kapitolu 4.7 zůstávají 

rovněž na úrovni porovnávání frekvence. 

Závěry uvedené v souhrnu (str. 61) nelze odvodit z výsledků empirického průzkumu a jsou spekulativní. Autorka 

předpokládá, že křesťanská demokracie (v Evropě) se v budoucnu pravděpodobně oslabí a dokonce zcela zmizí z 

politické scény, pokud bude nadále propagovat hodnoty křesťansko-demokratické ideologie. Podle mého názoru 

je taková domněnka velmi nepravděpodobná, pokud vezmeme v úvahu například situaci většiny v Evropském 

parlamentu. Je však ještě problematičtější, že se naplnila obava, že autorka zaujala hodnoticí, ideologické 

postavení. Alespoň v souhrnu interpretuje výsledky svého výzkumu způsobem, který podporuje její negativní 

postoj ke křesťanské demokracii. 

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru D 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Časté hodnocení a úsudky, které autorka činí, nejsou vhodné. Například některé body ve stranických programech 

hodnotí jako populistické, aniž by definovala pojem „populismus“ a aniž by řekla, jak k tomuto hodnocení 

dospěla (str. 32). Autorka tím předpokládá, že čtenář sdílí její hodnocení a akceptuje její implicitní definici 

pojmu „populismus“. To je však normativní! 

 

Není dobře, že mnoho slov je psáno pohromadě.  

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově je to velmi pilná práce. Autorka v podstatě dosáhla cíle svého výzkumu. Bohužel ona nepřekračuje 

pouhý popis politické komunikace obou stran na facebooku. Byla by nezbytná a žádoucí další interpretace a 

vysvětlení výsledků empirického výzkumu. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Co znamená pojem ideologie? Vysvětlete prosím tento termín. 

5.2 Jaké by mohly být důvody různého zdůrazňování určitých témat ve volební kampani v Rakousku a České 

republice? 

5.3       



5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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:                                                                      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.    

 


