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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 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2-3 

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

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2-3 

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) 

 

Práce je poměrně plochá, většina závěrů je předvídatelná. Autor uvádí poměrně 
rozsáhlou literaturu, v zásadě s ní ale v takové šíři nepracuje.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

2-3 

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  

- 

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) 

 
Není zřejm,na zákaldě čeho si autor zvolil subjekty, kterým se věnuje, díky čemuž 
chybí Národní strana, která by v takto pojaté práci neměla chybět.  

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Autor si ke své práci vybral poměrně aktuální téma politického marketingu a krajní 
pravice. Konkrétní zpracování je ale poněkud rozpačité. 
Práce je strukturována poměrně logicky, autor nejprve představuje základní 
přístupy k politickému marketingu a současně i vymezení krajní pravice. Následně 
pak tyto přístupy aplikuje na praxi krajně pravicových subjektů. 
Tato aplikace je ale poněkud mělká, byť měl autor k dispozici i vyjádření členů 
jednotlivých stran (což hodnotím pozitivně). Působení stran na facebooku by se 
dalo nepochybně analyzovat podstatně hlouběji, než autor provedl. Výsledkem je 
závěrečné shrnutí, které nepřináší mnoho nového a ani mnoho věcí, které by 
nebylo možné odhadnout dopředu.  
Autor nedefinuje, na základě jakých kritérií se bude zabývat konkrétními subjekty 
krajní pravice. Je tak otázka, proč autor nezahrnul do své práce například Národní 
stranu, která byla v nedávné minulosti významným subjektem a současně velmi 
intenzivně (a úspěšně) využívala metod politického marketingu.  
Práci doporučuji k obhajobě, avšak vzhledem k výše uvedeným výtkám ji 
hodnotím stupněm velmi dobře až dobře, v závislosti na obhajobě.  

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

5.1 Jak byste zhodnotil využití technik politického marketingu u Národní strany? 

5.2       

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: 10. 6. 2017                                               Podpis: 


