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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) 

Diplomantkou zdůvodněné odchýlení od tezí je možné akceptovat. 

 

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 4 

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) 

Teoretický základ, o nějž diplomantka svou práci opírá, je velmi úzký. Reprezentují ho pouze dva české tituly 

(Bradová), jeden přeložený (Jabloński), jediný zahraniční je v podstatě příručka (Newman). Přitom právě 

zahraniční literatura, při výrazné absenci české, je pro zpracování dané problematiky naprosto zásadní. Další 

uváděná literatura se týká základního a aplikovaného výzkumu (Hendl, Eibl), které nejsou tématem práce, či 

obecných zásad marketingu (tři varianty Kotlera na totéž téma, Stehlík). 

 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   

 

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

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

S dvouletým časovým odstupem předkládá diplomantka bakalářskou diplomovou práci na téma předvolební 

kampaně Strany zelených ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010. Otevřela se tak výjimečná 

možnost, jak právě s tímto odstupem analyzovat předvolební kampaň a konfrontovat její efektivitu s výsledky 

voleb, a to jak vlastními silami, tak na základě analýz českých politologů a odborníků na politické kampaně. Tato 

šance zůstala, bohužel, nevyužita. Diplomantka sice obsáhne základní komponenty problematiky kampaně (cíle, 

cílové skupiny, rozpočet, témata, načasování, tváře), její komunikační mix (tištěná média, elektronická, venkovní 

reklama, setkáni s voliči), uvádí výsledky Strany zelených ve volbách, které pro stranu znamenaly odchod 

z Poslanecké sněmovny, ale pouze v povrchové deskripci, bez výraznějšího autorského podílu či kritické reflexe. 

 

 

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

5.1 Poučila se Strana zelených ze svých chyb v této kampani a oslovuje potenciální voliče efektivněji? 

5.2 Pokud ano, má vůbec potenciál dostat se do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? 

 

 

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! 

 


