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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce je přehledně strukturována a samotná analýza je doplněna tabulkami a grafy, které jsou 
vhodně zvoleny, a pomáhaji tak v lepším pochopení výzkumů provedené analýzy. Analýza je dále 
doplněna přílohou obsahující kompletní datové podklady. V některých případech se objevuje mírné 
odchýlení od citační normy, kdy formát seznamu literatury není zcela sjednocen. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka A 
Celkové hodnocení obsahové úrovně A 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Po odborné stránce práce propojuje obecnější teorie z oblasti výzkumu politického marketingu a 
aplikuje je na případ hlavních politických stran v České republice, které by měly představovat takřka 
ideální reprezentanty zcela rozdílných marketingových i organizačních přístupů. Výzkumná práce bya 
vedena metodou kvantitativní obsahové analýzy, kdy autor vytvořil kódovací schéma, s jehož pomocí 
klasifikoval mediální výstupy v kontextu předvolební kampaně. Na základě analýzy akcentovaných 
témat pak byl schopen zpětně ověřit relevanci klasifikačního schématu dle LEES-MARSHMENT.  

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Z hlediska obtížnosti získání dat se jedná o velmi nadprůměrnou bakalářskou práci, kde student 
prokázal schopnost propojit relevatní teoretický základ s vlastním empirickým výzkumem. 
Přínosem práce je tak především návrh a aplikace kódovacího schématu na relativně rozsáhlý 
korpus textů. Ocenit je třeba také zpracování jednotlivých vizualizací, které jsou bezezbytku 
výstupem autorových analýz založených na na původních výzkumných datech. Transparentnosti 
výzkumu napomáhá také příloha s kompletním datasetem. Z těchto důvodů práci k obhajobě 
doporučuji. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 



V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis: _______________________ 


