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Hodnocení výběru tématu

Politika, sociální sítě, marketing. Výrazy, jejichž spojení a

funkční propojení ovlivní – a zřejmě i pomůže rozhodnout - v blízké 

budoucnosti všechny tuzemské volby, jak parlamentní, tak i 

komunální. Proto lze považovat téma, které si autorka vybrala, jako 

velmi aktuální a přitažlivé. Práce se totiž zabývá politickým

marketingem dvou nejsilnějších stra - ODS a ČSSD na sociálních 

médiích ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010. 

A právě to je doba prvního tuzemského významnějšího užití sociálních 

sítí pro politický marketing. Ostatně nedávné prezidentské volby 

význam sociálních sítí pro politický marketing potvrdily.  

Hodnocení formální stránky práce

Jako vedoucí bakalářské práce můžu napsat, že uspořádání 

jednotlivých částí textu je přehledné a logické. Bakalářská práce je 

po uvedení do problematiky formálně rozčleněna do šesti základních 

výkladových částí, které jsou dále vnitřně systematicky členěny, a 

shrnujícího závěru. Pátý bod, kterým je vlastní zkoumání autorky, je 

dále vnitřně strukturován na deset stručných empirických bloků. 

Přítomnost všech výkladových kapitol je účelná a v souboru tvoří 

vyvážený celek. Rovněž nakládání s poznámkovým aparátem odpovídá 

požadavkům, které jsou na bakalářskou práci kladeny. Poměrně bohatý 

je i seznam pramenů (včetně relevantních zdrojů, které se soustředí 

přímo na problematiku politického marketingu na sociálních sítích), 

z nichž autorka vcelku korektně cituje. Jazyková úroveň textu je 

ovšem kolísavá – například rozhovory s přestaviteli ODS i ČSSD jsou 

prostým přepisem mluveného slova, bez dalších editačních úprav.

Hodnocení obsahové stránky práce

Po nezbytném úvodu, který představuje teoretický vstup do dané 

problematiky a v němž autorka vymezuje cíle své práce, je pozornost 

v kapitole Politický marketing věnována nejprve charakteristice 

základních pojmů, text se však zabývá i marketingovým mixem a 

komunikací v oblasti politického marketingu i samotnými volebními

kampaněmi. Tato část je víceméně popisná a vychází z rešerší 

v odborné literatuře. Následující dvě kapitoly - Sociální média a 

Politický marketing ve spojitosti se sociálními médii představují 

teoretickou přípravu pro analýzu, zatímco následující část je již 

metodologickým zázemím samotného zkoumání. Ve zmíněných kapitolách



prokázala autorka schopnost syntetizovat informace z více zdrojů a 

uvést je do vztahu s předmětem zkoumání. Dokazují to především velmi 

vhodně zvolená Kritéria výzkumu (Tabulka č. 2 na straně 32).

Metodologie je připravena pečlivě, důkazem může být výběr vzorku i 

technika sběru dat a výzkumné otázky. To vše svědčí o propracované 

výzkumné strategii. Samotné empirické zkoumání má více podsekcí, 

z nichž nejdůležitější jsou ty, které v rámci Facebooku, YouTube a 

Twitteru zkoumají pomocí obsahové analýzy propagaci politické

kampaně prostřednictvím sociálních sítí. Kvalita a hloubka výzkumu 

dle mého soudu přesahuje rámec bakalářské práce. Není tedy divu, že 

autorka může - díky dobře zpracované analýze - jasně odpovědět na 

základní otázky zkoumání, tedy především:

 Jak strany využily sociální média k marketingové propagaci

 Jak se projevoval politický marketing stran ČSSD a ODS na 

sociálních sítích

Shrnující hodnocení práce

Práci považuji za zajímavý vhled do problematiky politického 

marketingu prostřednictvím sociálních sítí. Vzhledem k tomu, že je 

to oblast nová, o které nevyšlo – alespoň v tuzemském prostředí –

mnoho původních textů, považuji práci za téměř průkopnickou a 

užitečnou jako zdroj informací pro další autory, kteří se budou 

tematikou zabývat. Výsledkem snažení autorky je tedy dle mého mínění

text, který přesahuje kritéria, jež jsou na tento druh kvalifikační 

práce kladena. Po celkovém zhodnocení tak doporučuji předloženou 

bakalářskou práci k obhajobě a v případě obhajoby navrhuji její 

hodnocení stupněm „výborně“.

V Praze dne 5. 6. 2013 Mgr. Filip Poštulka

Vedoucí bakalářské práce 


