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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 
vhodné a zdůvodněné 

Odchyluje se od  tezí a 
odchýlení není vhodné a 
v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
3 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků).    Komentář viz závěrečné hodnocení. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  2 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 



3.4 Dodržení citační normy ano 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 2000 znaků).     Komentář viz závěrečné hodnocení. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Pavlína Svobodová se ve své diplomové práci zaměřila na čtyři leadery politických stran kandidujících 
v letošních parlamentních volbách, konkrétně na Jiřího Paroubka, Petra Nečase, Karla Schwarzenberga a Radka 
Johna. Vedla ji k tomu snaha prokázat (či vyvrátit) tezi, že se i v české politice plně prosazují trendy známé 
z ostatních vyspělých demokratických zemí, konkrétně masivní medializace a personalizace politiky.  
V tomto smyslu jde o práci průkopnickou, neboť drtivá většina české politologické produkce zatím přistupuje 
k volbám a jejich analýze klasicky a zkoumá především volební výsledky ve smyslu analýzy volebních dat. 
Výzkum volebních kampaní a jejich vlivu na voliče a na volební výsledek je u nás víceméně v plenkách. Což 
musím jako vedoucí práce zvlášť zdůraznit, neboť odborná literatura k tématu je buď obecně teoretická a/nebo 
zaměřená na jiné země. Odbornou literaturu autorka zpracovala v úvodní teoretické části, která obsahuje solidní 
přehled hlavních teoretických či interpretačních proudů a poskytuje též solidní teoretické východisko pro 
následnou analýzu. 
Při ní (tedy při zpracování portrétů čtyř uvedených leaderů) autorka předkládané práce vycházela především 
z rozboru médií (tištěných i elektronických) a z reklamní prezentace stran a leaderů v kampani. Což je logické a 
jinak ani k tématu přistoupit nelze. Musím ale vyzdvihnout, že autorka zpracovávala aktuální „empirický 
materiál“, právě skončenou volební kampaň, neměla a ani nemohla mít oporu v existující odborné literatuře na 
konkrétní dané téma. (Žádné podrobnější analýzy ani odborné studie zaměřené přímo na volební kampaň 2010 
v době psaní diplomové práce neexistovaly.) 
S tím myslím souvisí i skutečnost, že práce je hodně popisná, autorka dovede zrekonstruovat mediální obraz čtyř 
zkoumaných leaderů (včetně „kontraobrazu“ vytvářeného jejich protivníky), analýza je však přítomná často 
spíše v náznacích. Řada tezí zůstává tezemi, nejsou patřičně podloženy a prokázány. Zejména chybí hlubší 
analýza vztahu mezi vytvářeným obrazem politika a sociální skupinou, na kterou jeho kampaň cílí. Rozbor toho, 
na jaké skupiny vytvářený obraz mířil, zda měl schopnost účinně je oslovit apod.  
Přes tyto výhrady považuji předkládanou diplomovou práci za odvážný pokus zachytit čerstvě proběhlou 
skutečnost pomocí teoretického aparátu, který zatím není (rozhodně ne u nás) dostatečně vyzkoušen, otestován a 
prověřen. Práce však, což musím v závěru zdůraznit, přesto splňuje nároky na diplomové práce kladené. 
Rozhodně ji proto doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1       
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 
 
Datum: 7. 9. 2010                                                      Podpis: Josef Mlejnek 


