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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 B 

2.2 Původnost práce a přínos oboru A/B 

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

B 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B/C 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  B 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
B 



*) 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) 

 

Téma práce je originální, je poněkud škoda, že se autor se poněkud odchýlil od původního 
záměru (založeném primárně na teorii symbolické reprezentace od H. Pitkinové).  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce        

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu       

3.3 Zvládnutí terminologie oboru       

3.4 Dodržení citační normy       

3.5 Úroveň poznámkového aparátu        

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
      

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  
      

3.8 Grafická úprava textu        
*) 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) 

 
      

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

max. 1500 znaků) 

 

Práce je věnovaná tématu, kterése málkody objevuje v politologickém prostředí, přestože 
je patrné, že image politika (zde pouze politiků, jelikož se autor věnuje de facto pouze 
můžské části politické elity, patrně primárně z profesních důvodů) hraje klíčovou roli. Zde 
je akcent dán na problematiku obleku, resp. oblečení (přičemž je oblek jakousi 
předpokládanou uniformou, především parlamentních zastupitelů). Výsledek bádání je 
zajímavý také, byť je marketingová stránka možná poněkud hypertrofovaná… V českém 
společensko-politickém prostředí hraje oblek základní roli a možná zúžení (ačkoli logické a 
řádně odůvodněné) poněkud zkresluje výsledek… Otázkou je, do jaké míry lze zobecnit 
výsledky výzkumu a do jaké míry je výzkum daný současným časovým kontextem (resp. 
módou): "standardizace" českého prostředí (ve smyslu odklonu od divokých modních 
výstřelků v 90. letech), či možná europeizace oblečení stírá původní rozdíly (zjm. politicky 
podbarvené) a obecné očekávání "klasického" obleku vede k rozlišení konfekce/na míru. 
Vcelku je analýza povedená, byť některé poměně dlouhé pasáže k marketingu zní 
nadbytečně, zjm. když bereme v potaz fakt, že strany nejsou schopné či svolné nutit své 
zastupitele k dodržování nějakých standardů (což nás následně vede k otázce,zde příliš 
neprobádané,ohledně společenskému tlaku, resp. očekávání voličů/pozorovatelů). 

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

5.1       



5.2       

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum:                                                     Podpis: 


