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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

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:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 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 1 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba 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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k dílčím nedostatkům:  
K práci mám několik dílčích připomínek. Termín PERSONIFIKACE kampaně je v práci používán 
nevhodně. Cituji např.: "Absolutní důraz na personifikovanou podobu kampaně je hlavní 
charakteristikou komunálních voleb pražské TOP 09." (str. 58) Podobně nevhodné použitá na 
stranách 39, 122, 133.  Autorka má zjevně na mysli PERSONALIZACI, tedy důraz na osobnosti. 
PERSONIFIKACE, česky zosobnění, je způsob literárního vyjádření, kdy s neživou věcí autor 
zachází jako s živou, dává jí vlastnosti živého tvora nebo člověka. Případně může jít o situaci, 
kdy živým věcem dává autor lidské vlastnosti, byť je objektivně nemohou mít. Příklad: "Mraky 
nám hrozily, sluníčko nás volalo ven, stromy na nás mávali větvemi ..." Tato chyba se 
objevuje poměrně často i v textech jiných autorů.   
   Terminologický charakter má i moje další poznámka, nikoli však výtka. Autorka představuje 
model Lees-Marshment: 1) STRANA ORIENTOVANÁ NA PRODUKT (PRODUCT-ORIENTED 
PARTY), 2) STRANA ORIENTOVANÁ NA PRODEJ (SALES-ORIENTED PARTY) a MARKETINGOVĚ 
ORIENTOVANÁ STRANA (MARKET-ORIENTED PARTY). Poslední termín "MARKETINGOVĚ 
ORIENTOVANÁ STRANA" však není správně přeložen. Originální termín je: "MARKET-
ORIENTED" nikoli "MARKETING-ORIENTED". Správný překlad by měl být STRANA 
ORIENTOVANÁ NA TRH, nebo TRŽNĚ ORIENTOVANÁ STRANA. Významový posun je 
významnější než by se na první pohled mohlo zdát.  Autorka si termínologický rozdíl 
uvědomuje (str. 38), avšak osobně mám trochu problém ztožnit se s jejím vysvětlením: "Tato 
práce se bude držet termínu marketingově orientovaná strana i z toho důvodu, že podobně 
jako Ormrod chápe model Lees-Marshmentové coby využívání politického marketingu v 
procesu volebního cyklu". Marketingové nástroje přece může využívat i strana, kterou 
bychom mohli charakterizovat jako orientovanou na prodej a jsem přesvědčen, že dokonce i 
orientovanou na produkt. To už je ale spíše věcí diskuse.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1-2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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 textu:  
Autorka hned v úvodu formuluje hypotézu: "Strana TOP 09 implementovala ve volbách do 
obecního zastupitelstva marketingové postupy a lze ji na základě modelu Lees-Marshment 
označit za marketingově orientovanou stranu." Takováta teoreticky ukotvená hypotéza by 
měla být formulována až po představení příslušné teorie. Jedná se jen o drobný nedostatek. 
Přesto připomínám, že by mělo být dodrženo  postupné logické pořadí následujících kroků: 
Téma - výzkumná otázka - teorie - hypotéza - metoda - operacionalizace - výzkum - analýza - 
závěry.  
   Osobně si nejsem jistý, zda skutečně platí autorčino hodnocení konceptu B. Newmana: "Jde 
o koncept podstatně méně teoretický a méně propracovaný než model první (Lees-
Marshment pozn. oponenta), avšak zajímavě uvažování Lees-Marshmentové doplňuje. 
Osobně vnímám celou práci J. Lees-Marshment jako výrazně prakticky založenou. Samotná 



autorka je více marketingovou specialistkou než politickým teoretikem (soudím dle jejích 
textů i z osobního setkání). Ostatně právě to jí bývá často vyčítáno ze strany "teoretiků".    

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:  
Práce představuje zajímavý a důležitý příspěvek k výzkumu kampaní a užívání politického 
marketingu v ČR. Je cenná aplikací teoretických  konceptů dvou předních odborníků J. Lees-
Marshment a B. Newmana na prostředí českých komunálních voleb.  Na práci velmi oceňuji 
sevřenost tématu, realizaci vlastního výzkumu, logickou a jasnou linii výkladu i celkem 
úspěšný pokus o aplikaci zvolených teoretických konceptů. Práce je originální, přínosná a 
současně je napsána čtivým stylem. Autorka prokázala velice dobrou znalost teoretických 
konceptů a velmi solidní analytické schopnosti.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Postačí, pokud se autorka vyjádří k vzneseným připomínkám a poznámkám. 

5.2       

5.3       

 
 
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: 


