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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 E a F 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 C 

2.2 Původnost práce a přínos oboru C 

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

C 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu D 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  D 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

C 

*) 
A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 

DP nemá ujasněnou výzkumnou otázku, resp. předmět výzkumu. Na s. 4 autor 
píše, že "výzkumná otázka projektu je, co převažuje v rámci reflexe image 
poslanců a senátorů – zda stranická příslušnost nebo osobní přesvědčení." . 
Tomu ovšem neodpovídá ani hypotéza DP na s. 2 (" nová hnutí se svou kolektivní 
image, resp. svých kandidátů marketingově cíleně pracují více než tradiční 
politické strany"), ani výzkumná otázka, kterou autor uvádí v závěru práce na s. 69 
("jakou roli má vnější vzhled v politice"). DP je zkrátka založena na rozhovorech 
s představiteli několika parlamentních stran o tom, jak se oblékají, jakou váhu 
oblečení připisují atd. Tato praktická část je na DP to nejcennější: výsledky 
rozhovorů s 25 poslanci a srovnání výpovědí poslanců podle stranického klíče. 
Bohužel, s touto praktickou části téměř vůbec nijak nekomunikuje teoretická část, 
bez níž by se práce klidně obešla. Debata nad konceptem reprezentace H. Pitikin 
či nad otázkou kampaní či personalzace politiky  neústí v nějaká 
operacionalizovatelná kritéria výzkumu, ani z ní nevplývají žádné přímé 
(pokračování níže)…. 

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  E 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

E 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru E 

3.4 Dodržení citační normy C 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  C 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
C 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

A 

3.8 Grafická úprava textu  A 
*) 

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
…důsledky pro způsob vedení rozhovorů a formulování otázek. Nelze tvrdit, že 
tyto teoretické pojmy nijak se zkoumaným tématem nesouvisí, ale autor je 
nepropojuje přímo a explicitně na praktickou část práce, která působí odtrženě od 
teoretické části. Podstatné pasáže teoretické části DP jsou tak nadbytečně  a 
vytváří argumentační podhoubí jen pro tvrzení, že oděv politika je důležitý a hraje 
důležitou součást jeho image. Za nedostatek práce také považuji to, že ačkoli 
autor hovoří o image, jeho výzkum se týká výhradně oblečení. Nicméně image 
nelze ztotožňovat s odíváním. V práci rovněž postrádám rešereši odborné 
literatury a shrnutí dosavadního bádání v dané oblasti. K čemu dospěly předchozí 
práce, které dávají do souvislosti image a odívání a politické strany? Autor by měl 
lépe odkazovat a nespokovat se místy jen s hypertextovým odkazem v poznámce 
pod čarou. Rovněž výrazy typu "40ti" jsou v DP nepřípustné. 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 



Za silnou stránku DP lze bezesporu považovat to, že autor provedl vlastní výzkum 
založený na polostrukturovaných rozhovorech s poslanci několika parlamentních 
stran. Z jeho výzkumu vyplývají relativně dobře podložené závěry, byť je otázka, 
do jaké míry jsou zobecnitelné a do jaké míry odrážejí vztah parlamentních stran 
k odívání svých poslanců. Hlavním problém je neujasněné zaměření práce, které 
vede k poněkud nesourodému a nekompaktnímu zpracování teoretické části 
práce, která je nedostatečně propojena s praktickou částí práce. Výzkumná 
otázka je formulována poněkud neurčitě či nejasně  a lze debatovat nad tím, do 
jaké míry se na ní autorovi podařilo odpovědět a zda práce splinila svůj 
deklarovaný cíl. Práci nicméně doporučuji k obhajobě, neboť je zřejmé, že autor 
provedl vlastní průzkum a vyvodil z něj obhajitelné závěry. 

 

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

5.1 Jak by se oblékali poslanci jednotlivých parlametních stran, pokud by měli 
vyhovět konceptu deskriptivní reprezentace podle H. Pitkin? 

5.2       

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: D - uspokojivě 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 7.9.2020                                               Podpis: 


