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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     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Komentář ke schváleným tezím: Práce odpovídá tezím, objevují se marginální rozdíly 
v označení a vymezení podkapitol práce, ty jsou však (kromě toho, že jsou vhodné) na této 
úrovni běžné, nenarušují koncipovanou strukturu a nemohou být považovány za odchýlení 
od struktury práce ve smyslu výše uvedeného.             

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU 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 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
1 

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

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce: Vzhledem k provedenému šetření se 
jedná o zcela původní práci, která navíc svým komunálním zaměřením prohlubuje 
dosavadní výzkumy využívání politického marketingu českými politickými stranami. 
Z původnosti i jedinečnosti práce pak vyplývá nutnost ocenit fakt, že se autorce přes řadu 
těžkostí (dostupnost respondentů a často utajovaných informací) podařilo aplikovat 
adekvátní metodologické postupy a především naplnit cíl práce.              

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  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) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Práce má racionální a logickou strukturu, 
díky které působí celá práce velmi kompaktně, v empirické části jsou vhodně prolnuty 
případové studie kampaní a volebních strategií v Praze a Olomouci, v závěru se prolíná 
teorertická a empirická část. I jazyková a stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni, 
práce se dobře čte i člověku, který musí přečíst řadu prací v krátkém časovém úseku a 
běžně tak při jejich čtení občas trpí.     

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Práci považuji za jedinečnou z hlediska hloubky zpracování 
komunálních volebních kampaní, velmi oceňuji rovněž dobře zvládnutý původní výzkum 
autorky, který byl velmi náročný časově, finančně i "politicky" (autorka musela získat 
reference a vzbudit u respondentů důvěru, aby se mohla dostat i k neveřejným či dokonce 
utajovaným informacím). Práce představuje rovněž obrovský přínos ke stavu poznání 
poměrně nové politické strany TOP 09. Nutno rovněž ocenit, že autorka po vyjasnění 
koncepce pracovala velmi samostatně a prokázala velmi vysokou úroveň schopnosti řešit 



výzkumný problém. Z výše uvedených důvodů bych komisi rád doporučil návrh děkanovi 
fakulty na pochvalu za vynikající diplomovou práci.           

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Zaznamenala jste při svém výzkumu známky odlišných postojů k využití politického 

marketingu v rámci strany TOP09? 
5.2 Může silná centrální podpora volebním kampaním ve velkých městech znamenat 

slabší postavení místních organizací v rámci strany TOP09? 
5.3 Popište, na jaká úskalí jste narážela při získávání neveřejných informací a jakým 

způsobem jste tyto problémy řešila. 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 20.6.2012                                                      Podpis: 


