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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.  
 

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 1 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

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) 

 



 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

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

argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 

1500 znaků). 

 

Diplomová práce Anety Kapuciánové pro mne byla velmi milým překvapením. Vzhledem 

k faktu, že jsem byl vedoucím její bakalářské práce, mohu posoudit, jak velký skok autorka 

mezi oběma texty udělala. Její diplomová práce je velmi solidní magisterskou prací, která se 

pouští do zpracování atraktivního avšak zatím v českém prostředí nepříliš často 

zpracovávaného tématu. Českých autorů, či spíše autorek, které v oblasti kampaní a 

politického marketingu publikují, je velmi málo a analytických prací také tak. 

 Jak jsem již zmínil, text považuji za velmi solidní diplomovou práci. Smyslem posudku je 

však i vytknout její slabá místa. Těch jsem identifikoval několik. 

 Práce nemá jednoznačně oddělenou teoretickou a analytickou část, což sice bývá zvykem, 

ale samo o sobě to není nedostatkem. Avšak ty kapitoly, které by spadaly do oblasti 

teoretických, jsou podle mého názoru zbytečně široké a věnují se tématům, které nejsou 

z hlediska samotného cíle práce příliš relevantní. Zde bych uvedl jako příklady zejména 

definice a typy stran, případně typologie stranických systémů. V této oblasti jistě mělo smysl 

věnovat se teoretickým závěrům, které definují malé politické strany, ale to by podle mého 

názoru bohatě stačilo.  

 Teorie má v práci sloužit jako opora pro analýzu. Teorie slouží jako základna pro 

formulování hypotéz. Z toho je zřejmé, že s analytickou částí nesouvisející teorie v podstatě 

v práci nemají smysl. Navíc, práci by prospělo lepší provázání teoretických východisek a 

autorčiny analýzy. Tomu by pomohlo například právě formulování smysluplných hypotéz.  

 Z metodologického hlediska by práce měla být lépe ukotvena. Nevím, co si mám představit 

pod „komparační případovou studií“, ale o komparaci v tomto případě opravdu nešlo. Spíše o 

tři případové studie. Osobně si umím představit, že se práce mohla věnovat pouze jedné ze tří 

stran a mohla jít ještě více do hloubky. Nebo mohla být vystavěna jako skutečná komparace, 

pak by ale její struktura i způsob zpracování vypadaly jinak. Způsob sběru dat mohl být lépe 

metodologicky uchopen, to je však neduh většiny prací na IPS. 

 Přes vyřčené výhrady a připomínky považuji práci Anety Kapuciánové v kontextu dalších 

prací na IPS za nadprůměrnou a doporučuji ji hodnotit stupněm velmi dobře, při kvalitní 

obhajobě i výborně. 
 

 

 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 

5.1 Jaký teoretický koncept z oblasti volebních kampaní byl pro autorku nejzajímavější, právě v souvislosti 

s aplikací na zkoumanou oblast tří malých stran. 

5.2 Kde by autorka viděla potenciální slabá místa metod, kterými sbírala data (empirický materiál) pro svou 

práci. 

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: 29. 1. 2012                                                      Podpis: ……………………………….. 


