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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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce C 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů F 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

E 

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

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce D 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



Poznámek pod čarou je pouze osm, jejich provedení je nestandardní (formou odkazu), poznámky jsou pouze v 
teoretické části. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce autorky je svým tématem aktuální a z hlediska oboru má velký potenciál pro zpracování. Oponent práce 
tento záměr práce hodnotí pozitivně. Je bezesporu tématem, které si zasluhuje akademickou pozornost, 
nadhodnotou je možné praktické využití. Struktura práce zvolena vhodně a světčí o promyšlenosti tématu. Již 
méně pozitivně překvapí, že v Úvodu není definován cíl práce (ten se čtenář  z poměrně nelogických důvodů 
dozvídá až v kapitole 2.1). Celou první kapitolu tak čtenář cíl tuší jen dle názvu práce.  
S nedostatky se setkáváme v citační normě (například v interpunkci v odkazech či v uvádění autorů zvlášť v 
závorkách, když jsou alespoň dva) či v seznamu letaratury (zejména hned na prvním místě nedává zaujme 
uvedení autorky "Bradové" jako "Lebedové", navzdory logičnosti tohoto přejmenování, nicméně autorkou je 
opravdu Bradová, pak je namístě i uvdení na začátku seznamu dle abecedy; to by pro Lebedovou neplatilo). 
Celkový dojem práce je zkažen také až nahodilým používáním velkých písmen na první stránce práce. Stranou 
ponechme neúplný název Institutu (IKSŽ).  
Z hlediska obsahu práce - a to je to důležitější - není autorovi posudku zřejmé (a není to ani vysvětlené), proč se 
autorka zabývala ve své práci jen úspěšnými politickými stranami. Cožpak neúspěšné strany nekomunikovaly 
směrem k mladým voličům? Jistě, netřeba se zabývat všemi stranami, ale myslím, že zaměřit se na v té době 
vládní ČSSD by bylo jistě relevantní, navzdory jejímu volebnímu neúspěchu.  
Za slabinu také považuji to, že se autorka práce nesnažila příliš o konfrontaci a rozporování vyjádření, která se jí 
podařilo získat od spolutvůrců kampaní jednotlivých politických stran. Analytická část práce (nazývaná jako 
praktická) tak (i kvůli poměrně stručnému Závěru, který je jen shrnutím předchozích stránek) působí jako 
kompilát vyjádření marketérů. Ta jsou sama o sobě zajímavá a ukazují na motivace i politickcýh stran v 
kampaních. Nemají však žádnou protiváhu. A to ani v podobě teoretických předpokladů. Teoretická část se tak s 
analytickou nedoplňuje a spíš vedle sebe koexistují. Je škoda, že autorka v práci nebyla ambicióznější a nešla 
dál, aby se snažila pochopit a osvětlit styl a podobu komunikace politických stran a jejich výsledky. Takto 
zůstalo vesměs jen u jednostranných vyjádření.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Mělo by smysl zybývat se v práci i komunikací směrem k mladým voličům v kampani ČSSD? 
5.2 V čem se propojuje teoretická a analytická část práce? 
 
 
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:       
15.6.2020                                                                                          Podpis: ……………………………….. 



 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete 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! 
 


