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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) 

S ohledem na okolnosti (rozsah dat) autor provedla několik změn oproti tezím práce, tyto však v textu práce 

uvádí a (velmi) stručně zdůvodňuje. 

 

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 D 

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 B 

 

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

- nedostatečně promyšlený výzkumný design - ne zcela vhodná formulace výzkumných otázek, VO2 je fakticky 

obsažena ve VO1, z poměrně vágní formulace výzkumných otázek není zcela zřejmá ani zvolená výzkumná 

perspektiva, ani na co konkrétně se práce zaměřuje;  

- autor neformuluje ani žádné hypotézy, jakkoli explicitně deklaruje ambici realizovat kvantitativní výzkum 

- ukotvení krajských voleb jako voleb druhého řádu by mohlo být detailnější, autor pouze nastíní tuto skutečnost, 

rozhodně by mělo přednostně zohledňovat témata související s předmětem výzkumu (specifika volebních 

kamapní ve volbách druhého řádu), autor se ale diskusi této problematiky a implikacím pro politickou 

komunikaci v druhořadých volbách, resp. konkrétně v krajských volbách v Česku, nevěnuje, jakkoli bohatá 

odborná literatura k tomu existuje 

- v rámci gteoretické části práce by jistě stálo za to diskutovat specifika politické komunikace na sociálních 

sítích, stejně jako otázku preference sociálních sítí jako hlavního komunikačního kanálů v případě populistů, 

kam by bylo možné, s ohledem na zvolenou komunikační strategii a komunikovaná témata, SPD, ale do značné 

míry i Trikolóru zařadit  

- naopak si nejsem jistý přínosem pojednání o konfliktních liniích, jednak velmi stručnému, jednak značně 

omezenému na představení klasického konceptu z 60. let, který ovšem nereflektuje nedávný politický vývoj, a 

nezahrnuje tak tzv. post-rokkanovské konfliktní linie, které jsou ale z hlediska sledovaných stran zásadnější než 

klasické cleavages 



- podobně mi např. není vůbec jasné, k čemu je dobrá kapitola SPD a Senát, která jde zcela mimo rámem 

tematického vymezení předkládané kvalifikační práce 

 

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 B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu - 

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.)  

C 

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 D 

 

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

Poznámkový aparát nehodnocen, byl plně využit pro potřeby průběžného odkazování; svůj účel tedy nepochybně 

splnil na výbornou, jakkoli průběžné odkazy nejsou zpracovány vždy správně a už vůbec ne jednotně, těžko se 

tak toto hodnotí známkou. Zcela ideální není formátování textu, zde mohl být autor pečlivější, podobně 

stylistická stránka by potřebovala v některých případech ještě precizovat. Poměrně nešťastné je komolení jmen 

(Strnisko místo Strmiska). Sporné je zařazení některých pasáží z hlediska tématu a cílů práce, zatímco jiná, svým 

obsahem příbuznější, a tedy vhodnejší témata s ohledem na předmět výzkumu, absentují, nebo jsou pojednána 

nedostatečně (viz výše). Seznam literatury se řadí abecedně, ve zpracované literatuře postrádám aktuální odborné 

studie k tématu politické komunikace na sociálních sítích, jakkoli bohatá tato je.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Kolega Ullsperger zpracoval diplomovou práci na téma politické komunikace SPD a Trikolóry na sociálních sítí 

před krajskými volbami 2020. Hned na úvod hodnocení musím přiznat, že předložená práce ve mně budí místy 

rozpaky, když se světlé okamžiky střídají s problematickými. Práce jako celek působí překotným, ba na řadě 

míst - omlouvám se za to označnení - "odfláknutým" dojmem. Řada věcí je naznačených či částečně 

rozpracovaných, ale nedotažených do konce. Působí to, jako by práce byla zpracovávána narychlo a hekticky, 

resp. jako by "byla šita horkou jehlou", což ostatně naznačuje již zpracování úvodu a závěru práce (závěr je 

pojednán ve 3 stručných odstavcích - sic!). Do jisté míry to může být způsobeno nedostatečným teoretickým a 

metodologickým ukotvením práce, jakožto i zjevně podceněnou heuristickou fází výzkumného procesu, což je 

pak dobře patrné např. na formulaci výzkumných otázek a vymezení tématu práce. Patrná je ale i určitá 

nepromyšlenost výzkumného designu a obsahové náplně práce.  

To vše se pak negativně podepisuje na finální podobě předkládané práce. Autor na jedné straně sesbírá zajímává 

data se značným potenciálem pro následný výzkum, na straně druhé mu chybějící teoretické zázemí a analytický 

rámec v podstatě znemožňují tato data hodnotně vytěžit, tzn. není schopen ani hlubší analytické reflexe těchto 

dat, ani jejich plnohodnotné interpretace, pročež si musí autor vystačit s jejich deskripcí. Sběrem dat vytvořený 

potenciál tak zůstává nevyužit. Přehlédnout nelze ani nedodržení některých formálních nedostatků.  

Ačkoli diplomová práce kolegy Ullspergera splňuje poždavky kladené na tento typ práce, nedokáže v důsledku 

svého zpracování vystoupit z šedi průměru, jakkoli se mi zdá, že potenciál k tomu autor zřejmě měl. Práci proto 

k obhajobě doporučuji, ovšem se sníženým hodnocením.  

 

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

5.1 Jak sám uvádíte, krajské volby bývají běžně hodnoceny jako tzv. volby druhého řádu (second-order 

elections). 

a) Stručně představte, jaká jsu specifika politicé komunikace v kontextu druhořadých voleb. 

b) Odpovídá průběh volebních kampaní před krajskými volbami 2020 předpokladům vyplývajícím 

z teorie voleb druhého řádu, resp. srovnejte zkoumané kampaně s volbami prvořadými, tedy s volbami do 

Poslanecké sněmovny, ať již z roku 2017, tak s volbami nadcházejícími. 

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       

 

 

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. srpna 2021                                                                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.    

 


