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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) 

Jak redukce některých částí (obecná teorie), implantace původně samostatných oddílů (volební produkt, Holland 

jako brand) do dalšího textu, tak částečné rozšíření (typologie voličů, konzumace médií) je akceptovatelné. 

Problémem, jako již u několikátého posudku letošních diplomových prací, je dvojnásobný rozsah proti 

obligatorní normě. Byť částečně pochopitelný, neboť se jedná o prostředí jiné země, což potřebuje řadu 

vysvětlujících glos ekonomického, sociálního, politického a kulturního charakteru. 

 

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 2 

 

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

V literatuře zastoupeny relevantní tituly anglické, francouzské i české. Zajímavý je Jacques Séguéla, jeden 

z nejúspěšnějších tvůrců volebních kampaní (ve Francii Mitterandových a Jospinových, v Polsku vítězné 

kampaně Kwasnevskiho proti Wałeşovi, v Izraeli Baraka atd.). Je zajímavé, že jej ještě před angažováním 

amerických expertů pozvala do Prahy ČSSD, jejíž nabídku údajně odmítl. Obsáhlý seznam dalších pramenů. 

 

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 2 

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 

2 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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)  

Obsáhlá obrazová dokumentace, k níž se odsud dostaneme jen sporadicky, navíc po konci volební kampaně je již 

problematicky dostupná. Drobné jazykové nedostatky. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Po diplomové práci o předvolební kampani Hillary Clintonové 2007-08 další výsledek ročního studijního pobytu, 

tentokrát Francie a prezidentský kandidát Françoise Holland. Již při koncipování tezí se z důvodu omezeného 

rozsahu diplomové práce jako výchozí premisa vyloučila komparativní studie s nejvážnějším protikandidátem 

Nicolasem Sarkozym s tím, že bude pouze zmíněn krátkou charakteristikou, stejně jako další protikandidáti 

(Bayrou, Mélenchon, Marie Le Pen). Soustředění na jednoho kandidáta otevře prostor intenzitě, což je rozhodně 

lepší, než rozsahem silně limitovaný extenzívní záběr. Diplomantka po ročním pobytu velmi dobře zvládla 

ekonomický, sociální, politický i kulturní kontext, pro kvalifikované zpracování podobné problematiky naprosto 

nezbytný, do něhož sofistikované téma předvolební kampaně zasadila. Místy dává průchod emocím a 

subjektivitě, místy jako by vytvářela instruktážní příručku pro vedení předvolebních kampaní. Vzhledem k tomu, 

že základními parametry bakalářské diplomové práce je, aby diplomant dokázal, že je schopen samostatně 

zpracovat zvolené téma, orientuje se v teoretické literatuře, dovede utřídit podkladový materiál a využívá přitom 

odborných a metodologických poznatků získaných v průběhu studia, předložený text tyto parametry naplňuje.  

 

 

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

5.1 V čem se liší česká a francouzská prezidentská kampaň? 

5.2 Co je důvodem, že necharismatický Holland prezidentské volby vyhrál? 

 

 

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! 

 


