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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) 

 
  

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 3 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

3 

*) 
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) 

 

Autor si zvolil na první pohled  atraktivní téma, a to zkoumat vztah extrémních 
pravicových formací a politického marketingu. Práce je rozdělena do dvou částí, 
první která vymezuje metody politického marketingu a části, která se věnuje 
zkoumaným politickým subjektům. Za problematické považuji fakt, že autor 
neformuluje jasnou výzkumnou otázku či cíl. Nevymezuje co z teorie politického 
marketingu bude aplikovat a jakým způsobem. Text tak působí, jako nahodilá 
snůška hůře či lépe shrnutých informací o politickém marketingu a pravicovém 
extermismu. Autor dobře shrnuje teorii politického marketingu, nicméně vychází 
z několika zdrojů, které se zhusta opakují. Za zcela neakceptovatelné, pak 
považuji jakým způsobem jsou metody aplikovány na komunikaci zkoumaných 
subjektů. Lakonické konstatování, že strany nepoužívají výzkumy, mělo být dále 
zkoumáno a rozvedeno. Pokud strany netestují svá sdělení a neanalyzují trh je 
takřka nemožné zkoumat je optikou politického marketingu. 

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  3 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

4 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

2 

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) 

 
K formální stránce textu nemám výhrady. Ačkoli považuji práci vzhledem 
k rozsahu za poměrně krátkou.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Je patrné, že textu chybí jasně formulovaný reserach design a výzkumný cíl. Autor 
si zvolil velmi ambiciózní cíle, které se podle mého názoru ne zcela podařilo 
naplnit. Fakt, že strany komunikují v rámci sociálních médiích či navštěvují své 
voliče, není důkazem toho, že tak činí v rámci jasné marketingové strategie. Práci 
se zásadními výhradami doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře, které 
nemusí být konečné. 

 

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

5.1 Na základě čeho je možné prokázat, že extrémní formace používají metody 
politického marketingu?  



5.2 Považujete využívání sociálních sítí za marketingový přístup? 

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 6. 6.2017                                               Podpis: 


