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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) 
Práce se odchyluje od tezí, nicméně to autorka jasně vysvětluje a textu to rozhodně prospělo. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předkládaná bakalářská práce působí nejprve, jako pěkný solidní text. Autorka jasně vymezuje v úvodu práce, 
jak bude práce trukturovaná a v metodologické části představuje, jak bude dále pracovat. Potud velmi dobře. 
Nicméně i případovou studii volební kampaně mohla dále rozvést a vysvětlit klíčové parametry, které bude 
analyzovat. Takto nastavená struktura by napomohla tomu, že by text působil více kompaktně. 
 
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 1 
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.) 

1 

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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bohužel horší je zpracování samotného textu. Po slibném úvodu, je další text čistou deskripcí. Kampaň není 
podrobena analýze, zároveň její organizace není propojena s teorií politického marketingu. Autorka prostě 
popisuje na základě dostupné pramenné báze, jak kampaň vypadala. Přičemž pramenná báze by měla být 
výrazně širší a obsáhlejší. Kampaň je dobře zpracována, jak v akademické literatuře, tak v rámci diplomových 
prací. Autorka v textu odkazuje na mnohé autory, nicméně je už neuvádí v seznamu literatury (Eibl 2010, Havlík 
2010, Petrová 2010, Matušková 2010). Není jasné proč o kampani píše a jaké sleduje cíle.  
V případě medailonku strany by bylo na místě pracovat s více zdroji (než pouze s Britskými listy). V textu také 
není jasné, jakou souvislost má celý společensko-politický kontext. Autorka si neklade otázky, proč strana 
neuspěla (politický kontext či nástup nové konkurence v podobě TOP 09 či strany Věci veřejné?). Na místě je 
také rozepisovat zkratky u politických stran, jsou-li zmiňovány poprvé.  
Autorka měla v úvodu poměrně jasnou ambici, kterou bohužel nerealizovala. Text nepůsobí kompaktně a 
jednotlivé části nejsou propojené. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Dobře zvolené téma, které se měla autorka pokusit uchopit novým způsobem. Ne se pouze spokojit s popisem. Je 
například škoda, že kampaň nebyla více propojena s teorií politického marketingu. V případě mimořádně dobré 
obhajoby navrhuji práci hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaké jsou hlavní metody politického marketignu? Můžete je identifikovat v rámci kampaně SZ? 
5.2 Proč strana prohrála? (Zajímá mě Váš osobní názor)? 
 
 
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! 
 


