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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka se mírně odchýlila od schválených tezí, což nepovažuji za problematické, nicméně je na místě zdůraznit, 

že práce nebyla v průběhu vzniku vůbec konzultována. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka si zvolila za cíl popsat marketingovou komunikaci ČSSD ve volbách v roce 2013. Jde o typ textu, který 

byl již zpracován ve více diplomových pracech a je k němu možné získat širokou pramennou bázi. Autorka se 

snažila originálně aplikovat přístup, který ve své knize zmiňuje polský politolog Andrzej Jabłoński (zde je na 

místě nutné zmínit, že autorka chybně přepisuje jeho jména a z knihy odkazuje i na autory jiných kapitol, 

nicméně zmiňuje pouze editora). Stanovení výzkumných cílů a celkové metodologie je pak problematická, 

autorka skáče od jednoho konceptu ke druhémá a celý text působí velmi nepřehledným dojmem a práce by si 

zasloužila rozhodně velmi podrobnou jazykovou korekturu. Co považuji za velmi nejasné je práce s rozhovory, 

které autorka realizovala (chybí informace kdy, v jaké podobě atd.).  

Problematická je také práce se zdroji, kdy autorka často zhusta přejímá jeden zdroj a zdrojuje jím celé pasáže 

v jednotlivých kapitolách. Navíc citování by také mělo být více precizní.  

Práce je místy velmi obecná a již samotný úvod práce prezentuje nepodložená tvrzení - obrovský rozpočet, 

nejúspěšnější strana atd.  

Na druhou stranu autorka pak dobře propojuje teorii s empirickou částí a je patrné, že kdyby byla textu věnováno 

více času, jeho podoba by mohla být odlišná. 

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Autorka místy chybně cituje, nepracuje precizně se zdroji, přejímá teoretické koncepty bez hlubšího kontextu, tak 

aby dobře doplnili celkové vyznění textu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předkládaná práce splňuje nároky kladené na tento typ textu, zároveň je promarněnou příležitostí zpracovat 

kvalitní analýzu tématiky, ke které existují bohaté zdroje. Práce přejímá závěry z jiných zdrojů (často ne 

ideálních) a výstupy jsou velmi banální. Práci hodnotím mezi velmi dobře a dobře.   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jaký byl hlavní cíl textu? 

5.2 V čem podle Vás marketingově strana v kampani selhala.  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


