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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:              

 
 
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 

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

2 

*) 
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:  
Autor se ve své práci zabývá dvěma otázkami, ke kterými přistupuje různými způsoby. 
Zatímco v otázce využití sociálních sítí českými politckými stranami  (kap. 4) ve volbách do 
PS v roce 2013 využívá veskrze analytický přístup, při analýze sociálních sítí při 
prezidentské volbě používá autor QCA. Autor se snad mohl věnovat jen prezidentským 
volbám s využitím QCA. V každém přípdě ale mohl podstatně zlepšit teoretickou část, 
která by zmapovala předchozí studie na stejné či podobné téma a zakomponovala by 
autorovu výzkumnou otázku do solidnějšího rámce.   

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

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

2 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) 

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) 

 
Do teoretické části autor poněkud nelogicky zařazuje otázku využití sociálních sítí v ČR, 
ačkoli tuto otázku by měl autor podrobovat analýze až v následující analytické části práce. 
Metodologii měl autor představit ve zvláštní části práce. Kapitola 3 "Politický marketing" 
je na jedné straně neúplná a zkratkovitá, na druhé straně jen volně souvisí s cíli práce. 
Autor možná mohl v této kapitole teoretické práce představit koncept volební kampaně, 
jako součást politického marketingu a zaměřit se na kampaň na sociálních sítích, její 
teoretické zpracování, specifika atp. Kapitola 3 tak na pouhých 6 stránkách působí spíše 
zbytečně. Není úplně jasné, proč autor jako podkapitolu uvádí "virální efekt kampaně", ale 
na jiné aspekty kampaně autor již takto neupozorňuje. 
Poznámkový aparát není sjenodcen co do typu a velikosti písma.  

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

Shrnující komentář:  Za silnou stránku práce považuji schopnost autora představit a 
následně i aplikovat QCA (qualitative comparative analysis) na konkrétní případ (kapitola 
7). Autor se tak pokusil   o analýzu relevance klíčových faktorů, které mají vliv na úspěch 
ve volební kampani. Je třeba ocenit, že se autor nedal strhnout v současné době občas 
přeceňovaným vlivem sociálních sítí na úspěch ve volbách, a zdůraznil, že cesta k úspěchu 



je závislá i na jiných faktorech a že sociální sítě jsou jen jedním (nikoli nejdůležitějším) 
z více faktorů. Je otázkou, zda lze hodnotit za úspěšné kandidáty J. Dienstbiera, V. Franze 
(s. 57), kteří zůstali v poli poražených. Autor do své DP zahrnul i využívání sociálních sítí 
politickými stranami při  volbách do PS v roce 2013, ale volí zde jinou (analytickou) 
metodu. Zde lze autora pochválit, že se snaží o rigorozní přístup a předtavuje zde i vzorce 
pro měření úspěšnostíi stran na Facebooku 
Za slabší stránku práce považuji její strukturu, kdy autor mísí teoretické, analytické či 
metodologické části. Rovněž i úroveň teoretického zpracování problému by mohla být 
daleko vyšší. 
Celkově lze říci, že hlavní přidaná hodnota DP spočívá až v kapitolách 6 a 7, zatímco 
teoretické zpracování práce je spíše slabší a úvodní kapitoly  (zvl. kap. 1 a  3) působí spíše 
jako "balast".   

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

5.1 Může větší a profesionálnější využívání sociálních sítí ze strany politických stran vést 
ke zvýšení volební účasti? 

5.2       

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 28.5.2014                                                      Podpis: 


