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

Autorka ve své diplomové práci hledá další možné odůvodnění volebního úspěchu francouzské politické strany
Front National ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Porovnává jednotlivé marketingové strategie
hlavních politických subjektů (FN, UMP a PS) během předvolební kampaně. Zaměřuje se na tři nástroje
politického marketingu (PM): volební plakáty, reklamní spoty a sociální sítě. Hlavním cílem práce je ukázat,
zdali FN využila politický marketing specifickým způsobem a zdali je právě toto možné spojovat s volebními
výsledky.

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

V posledních letech se politický a volební úspěch Front National stal tématem celé řady výzkumných prací.
Autorčin pohled na problematiku je ale zajímavý právě tím, že propojuje volební úspěchy s oblastí politického
marketingu a inovativními přístupy k vedení předvolebních kampaní. Předloženou diplomovou práci autorka dělí
na dvě hlavní části – teoretickou (kde se věnuje teoriím politického marketingu) a na samotnou empirickou
analýzu jednotlivých nástrojů politického marketingu. Práce poskytuje celkovou komparaci strategií tří
zkoumaných politických subjektů a zároveň v závěru každé podkapitoly (plakáty, spoty, sociální sítě) nabízí
dílčí porovnání využití daného nástroje.
Z hlediska teoretického je práce z definice pluridisciplinární – nachází se na pomezí politologie a marketingu.
Reflektuje tak v posledních letech stále větší přibližování mezi politickými/veřejnými subjekty a privátními
subjekty v rovině komunikační strategie s příjemcem/konzumentem/voličem. Oceňuji, že autorka do své analýzy
začlenila i nejnovější formy přímého e-marketingu, konkrétně komunikaci přes sociální sítě, která je využívána i
během předvolebních kampaní.
Teoretická část práce nabízí přehledné shrnutí přístupů k politickému marketingu. Autorka zde i vysvětluje
(Metodologie, metody a kritéria k analýze vybraných nástrojů PM – str.14), jak konkrétně přistupuje v rámci
dané práce k analýze jednotlivých nástrojů PM a vytváří tak vlastní rámec hodnocení. Nacházím zde drobnou
slabinu práce, kdy autorka  - podle mne- nedostatečně odůvodnila a vysvětlila jednotlivá kritéria hodnocení,
která jsou využita v rámci kvalitativní obsahové analýzy plakátů, spotů a sociálních sítí, zřejmě vedena snahou
uvést komplexní hodnocení. Tato kritéria by si zasloužila detailnější rozbor a vysvětlení užití jednotlivých prvků.
Větší pozornost mohla být také věnována rozboru cílového publika, které autorka bohužel řeší jen okrajově
(„…strana PS vedla velmi moderní kampaň, která mohla být nejvíce blízká mladým voličům.“ – str.33), ačkoli
z hlediska politického marketingu je rovina příjemce jednou ze základních kategorií.

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

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku. Práce je doplněna o obsáhlou přílohovou část, ve které
autorka nabízí vizuální podobu hlavních nástrojů politického marketingu z předvolební kampaně v roce 2014
(uvést obrazovou dokumentaci přímo v textu by podle mého názoru přispělo k celkové přehlednosti práce).



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

Autorka ve své práci velice přehledně uvedla základní teoretické předpoklady pro studium politického
marketingu i hlavní trendy výzkumu v dané oblasti. Ve stěžejní části práce se věnovala konkrétnímu případu.
Lze říci, že detailně popsala jednotlivé nástroje politického marketingu vybraných politických subjektů. Chybí
mi zde, jak jsem uvedla výše, detailnější vymezení základních kritérií hodnocení. Celková úroveň práce je i
přesto velmi dobrá

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

Doporučuji, aby autorka během obhajoby vysvětlila, na které prvky politického marketingu kladly jednotlivé
zkoumané strany důraz, zdali chápaly podobně či odlišně význam poměru využití plakátů, spotů a sociálních sítí.

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

Předložená diplomová práce je na velmi dobré výzkumné úrovni. Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji
hodnocení velmi dobře.

Datum: 13.1.2016 Podpis:

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


