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Téma bakalářské práce Simony Ondrákové, tedy "Využívání nových médií v předvolebních 

kampaních na příkladu prezidentské kampaně Baracka Obamy", patří k tématům klasickým 

a je prakticky vyloučeno, že by práce sama přinesla zásadně nové informace, zvláště 

pak pokud vychází především z rešeršní činnosti. Obamova kampaň je dnes považována 

za kanonický příklad kampaně, která prakticky nastavila měřítka pro všechny ostatní. 

Na druhou stranu novost poznatků není nutnou podmínkou bakalářské práce, která má 

většinou přeci jen těžiště v samotné práci s materiálem.

Po této stránce studentka Ondráková odvedla dobrou práci bez větších formálních chyb. 

Naopak lze práci občas vytknout zjednodušený pohled na celkovou situaci. Kupříkladu když 

hovoří o absenci politické prezentace KSČM na Facebooku, omezuje se na konstatování 

o starší voličské základně KSČM, což je sice pravda, nicméně to nevysvětluje, proč se 

kupříkladu nesnaží komunisté oslovit na Facebooku prvovoliče či získat další protestní 

hlasy.

Oproti předchozím pracím na podobná témata, které jsem měl možnost číst (jedna 

bakalářské práce na KISKu a jedna diplomová na ÚISKu), má Ondráková tu výhodu, že 

mohla již zaznamenat nástup nové kampaně v USA, která dále prohlubuje využití data 

miningu v marketingové kampani a ještě více zesiluje roli sociálních médií. Škoda že v 

tomto kontextu nezmiňuje jak v minulé kampani Obamův tým měřil úspěšnost kampaně, 

případně jak měřil rozdílné účinky drobných změn např. ve vizuální podobě kampaně. 

Protože se autorka vyhýba spekulativní rovině, rád bych se ji u obhajoby zeptal, jak by 

navrhovala měřit úspěšnost marketingové kampaně v sociálních médiích v kontextu 

politické propagace.

Celkově navrhuji práci klasifikovat známkou výborně s přihlédnutím k faktu, že cílem 

bakalářské práce není samostatná vědecká práce.

V Praze dne 27. 8. 2012

Mgr. Josef Šlerka


