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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Redukci výzkumnch metod na pouze kvantitativní obsahovou analýzu lze bez problémů akceptovat, byť
zdůvodnění uvedené v Úvodu neobstojí (není nic snazšího než zmenšit základní soubor na výběrový).
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
4
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
4
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
4
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Seznam literatury sice není nejdelší, nicméně se v něm neobjevují žádné zbytné tituly a konzultant rovněž
oceňuje, že autorka nakonec zmínila i hlasy vůči politickému marketingu kritické. Analýza zpracovává značné
množství materiálu a i když je operacionalizace snad příliš hrubá (zejm. výskyt témat registruje jen na škále
ano/ne, lze tedy odvodit, že následně tématu přiřazuje všechna slova článku, byť by bylo zmíněno jen okrajově,
dále např. otázka dvou politiků na jedné fotografii), jisté výsledky jí upřít nelze.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
3

3.3
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
3

3
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka občas tíhne k zkratkovitým a nezdrojovaným tvrzením (např. "užití politického marketingu nakonec
vede ke zvolení horší vlády" na str. 11 či "v USA je tento způsob získávání voličů překonán" na str. 8), jinak je
užití jazyka kultivované a téměř bez výhrad (snad jen opakovaně "Sociální demokracie" a označování
Čtyřkoalice/4Koalice pouze jako "Koalice").
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka zaměřila svou pozornost na zajímavé a aktuální téma a i když jisté výsledky její práce přináší, nelze se
ubránit pocitu, že ještě přínosnější by bylo zaměřit se na projevy politického marketingu samotného (autorka
zde pouze přijímá tvrzení Bradové, Matoušková aj., konzultant si však není jist, nakolik mají tato tvrzení oporu
v relevantních datech a zda právě ona by neměla být nejprve prověřována) než na jejich mediální reflexi (u
které autorka bohužel nanabízí klíč, jak výsledkům rozumět a o čem vlastně svědčí).
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

