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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) 
Autorka se pohybuje v prostoru, který si vymezila na základě tezí.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Cílem práce je deskripce vybrané vítězné prezidentské kampaně, přičemž cílem je příblížit kampaně z hlediska 
politického marketingu a marketingové komunikace. Na úvod je vhodné uznat, že autorka se bezpochyby ve 
francouzských politických reáliích orientuje velmi dobře a ke zkoumané problematice má jistě velký vztah. 
Navzdory tomu si myslím, že by v úvodu práce bylo vhodnější specifikovat cíle práce a výzkumný design. 
Oproti tomu se autorka soustředí na poměrně obecná často až banální politologické komentáře o znechucení 
politikou (někdy je s autorkou možné souhlasit, ale na místě je v diplomové práci používat zdroje). A zde se 
dostáváme k hlavní výtce. Autorka prezentuje poměrně obsáhlý seznam literatury, nicméně s ní nepracuje, 
respektive se její styl psaní často přibližuje názorové žurnalistice (zejména v pasážích, které nám mají přilížit 
politický kontext), aniž by prezentovala stanoviska protikandidáta, či přinejmenším vycházela z pramenů. Místy 
je také práce stylisticky nevyrovnaná. Dala bych si pozor na anglismy typu meeting, či vyjádření konzumace 
politických aktualit. Na str. 8 se autorka odvolává na francouzský think tank Sciences PO (přičemž jde o 
univerzitu) a i zde necituje. Na str. 19 opět velice expresivně přibližuje kandidáta Hollanda - zase bez jakýchkoli 
zdrojů. Dále v textu autorka popisuje kampaň z pohledu politického marketingu, mluví o segmentaci a 
targetingu, přičemž opět nevíme, jak získala tyto informace, nebo na základě čeho tvrdí, že tomu tak bylo. 
Vhodné by bylo specifikovat, jaké parametry v kampani bude zkoumat a toho se při popisu držet. V závěru práce 
pak konstatuje, že kampaň byla "profesionální". Opět není jasné, na základě čeho dospěla k tomuto tvrzení, 
teorie profesionalizace není v práci zmíněná. Zároveň nedochází k žadné komparaci s kampaní Sarkozyho (či 
dalšími).   
 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předkládaná práce je zajímavým zdrojovým materiálem k prezidentským volbám ve Francii. Jinak se text dále 
pohybuje spíše na úrovni politického komentujícího textu.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
V případě přesvědčivé kampaně doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Na základě čeho usuzujete, že kampaň byla profesionální? 
5.2 Vyhrála volby kampaň či specifický společensko politický kontext ve Francii? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

  
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


