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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 

Předložená práce se zabývá problematikou prezidentských kampaní N. Sarkozyho v letech 2007 a 2012 

z pohledu výzkumu provedeného metodou počítačové textové analýzy spoluvýskytu slov, což je poměrně 

nezvyklý ale určitě zajímavý postup a přístup k dané tématice. Autorka se zaměřila na otázku výskytu slova 

imigrace (v jeho různých podobách) a na srovnání dvou posledních prezidentských voleb. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 

Práce je založena na počítačové analýze textu a interpretaci výskytu slova imigr(ace). Vcelku je argumentace a 

struktura logicka. Teoreticke a hlavně metodologické ukotvení práce je dostatečné, autorka zjm. konzultovala s 

Mgr. Martinem Hájkem, PhD, který se věnuje této metodě.  

Celkově je práce s prameny dostatečná. Použitá literatura postačující. 

Příloha (Slovník korpusu 2007 a korpusu 2012 resp. tabulka) by mohla nabídnout nejen seřazení dle frekvence 

výskytu slov, ale i počet výskytů. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 

Vcelku je práce po formální stránce uspokojivá, byť došlo zřejmě k přehlédnutí několika chyb a několika 

překlepům (viz např. příkladná poznámka č. 61). Možná by si grafy zasloužily o něco větší pozornost, zjm. pak 

pokud musí být srovnávány mezi sebou (obrázky č. 2. a 4.).  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 

Kvantitativní analýza projevů (zde Nicolase Sarkozyho) je určitě vhodným a zajímavým přínosem a doplněním 

kvalitatviních analýz. Možná by byl vhodnější jiný název práce: ten který si zvolila autorka je poněkud 

zavádějící, jelikož se o roli imigrační otázky jako takové moc nedozvíme (vhodnější by možná bylo slovo 

místo).  

Originální přístup a analýza autorky by si zasloužily doplnění o hlubší analýzu kontextu obou voleb, zjm. pak 

samotné imigrační problematiky, které autorka věnuje (v první „kapitole“) pouze dvě stránky. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 
až tři): 
 

1) Jaké jsou kontextuální rozdíly mezi prezidentskými volbami v r. 2007 a 2012? 

2) Jaká je situace imigrace ve Francii v posledním desestiletí?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 

Přes výše uvedené námitky, práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji mohu doporučit k 

obhajobě. 

Navrhuji ohodnocení velmi dobře 
 

 

Datum: 11/6/2013        Podpis: 


