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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:  Ve své práci se Vojtěch Dohnal zaměřuje na roli nových 
médií ve volebních kampaních. Autor se snaží zodpovědět otázku, zda hrají nová média 
klíčovou úlohu při úspěšnosti volebních kampaní jednotlivých politických stran a kandidátů 
ve volbách. Cíl práce je formulován vcelku dobře, autor si pro svou analýzu vybral 
prezidentskou volbu v ČR z ledna 2013 a volby do PS PČR z října téhož roku . Struktura 
práce je nastíněna v úvodu a v průběhu textu dodržena, zvolené matematicko-statistické 
metody odpovídají stanovenému cíli a jsou svým způsobem s ohledem na zvolenou 
problematiku originální.         

 
 
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  

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: Dle mého názoru je práce Vojtěcha 
Dohnala dobře metodologicky ukotvena, autor svůj postup odůvodňuje v páté kapitole, 
dále při analýze přizpůsobuje své matematické výpočty, včetně aplikace metody QCA 
(qualitative comparative analysis) zkoumané problematice. Za poněkud slabší lze 
považovat teoretickou část. Třetí kapitolu nazval autor "Politický marketing", ale 
v jednotlivých podkapitolách popisuje primárně podobu volebních kampaní, rozboru 
politického marketingu je věnováno jen zlomek textu. Autor neodlišil pojmy "politický 
marketing" a "volební marketing", což by bylo vhodné vzhledem k faktu, že s nimi 
poměrně často pracuje. Název práce je špatně zvolený. Nová média nelze nazvat klíčovým 
faktorem volebního marketingu. Tento termín je zde nevhodným a zavádějícím způsobem 
používán pouze v souvislosti s propagací (příp. významností komunikace s voličem) 
v průběhu kampaně a měření její úspěšnosti  (tedy pouze v rámci jedné části tzv. 
marketingového mixu).  

 
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 2 

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  

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:  Až na drobné jazykové a stylistické 
nedostatky je práce v pořádku. Dovolím si zde ještě jednu poznámku. Autor by měl 
používat přesné přímé citace v případech definování odborných pojmů (např. při vymezení 
politického marketingu A. Matuškovou či D. Wringem na s. 10). 

 
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 bez problému splňuje podmínky kladené na tento typ práce, 
přes určité problémy ve zpracování teoretické části a formálních náležitostech nevykazuje 
zásadní nedostatky. Autor  zvolil při analýze i svůj originální přístup k řešenému problému, 
který je v souladu s výzkumnými otázkami a stanovenými cíli práce.  

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

5.1 Jak velký vliv má podle diplomanta podoba volebních kampaně na rozhodování voličů? 
Který typ voličů je podle něj ve volbách nejvíce ovlivnitelný ve svém rozhodování 
právě tímto faktorem?  

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: 8.6.2014                                                      Podpis: 


