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Zhodnocení spolupráce  
František Havlín pracoval soustavně, pilně, obecně mohu říci, že s nadprůměrným pracovním 
nasazením. Pokroky i nejasnosti se mnou konzultoval soustavně a vždy včas. Osobně mohu říci, že 
vedení této práce byla radost, protože šlo o smysluplnou komunikaci a bylo znát zájem ze strany 
autora. Tuto skutečnost bychom měli ocenit i proto, že si uvědomujeme náročnost takové soustavné 
práce při docházení do zaměstnání. 
 
Naplnění zadaných požadavků bakaálřské práce 
Autor splnil všechny požadavky vytyčené v zadání práce v nadstandartní kvalitě.  
Pečlivý poznámkový aparát, veškeré formální stránky příkladně splněny. Obecně tuto práci 
hodnotím jako kvalitní a vyváženou. 
 
Bližší komentář obsahu práce 
V historické části práce nás autor už dopředu seznamuje s koncepcí pojetí, tedy jakým způsobem 
bude z nepřeberného množství informací o uniformách v historii vybírat: zaměří se na zajímavé a 
zásadní momenty. Tohoto cíle se mu daří dosáhnout vyrovnaně ve všech částech historického 
pojednání. Zároveň tuto faktografickou část hojně doplňuje vlastními interpretacemi, vazbami na 
jiná kulturní odvětví (např. Ivánek z Mrazíka str.30, Dobrý voják Švejk str.23., atd.). Díky vhodně 
zvoleným informacím, které se nestávají suchopárným výčtem, a díky zapojení vlastních 
interperpretací do textu je i tato část práce čtivá a zajímavá. Zejména oceňuji navazující kapitolu 
Vliv uniforem na současnou módu, kde autor čerpá z periodik populární i odborné úrovně a daří se 
mu vytvořit pro čtenáře plasticky působící vhled do tohoto tématu. 
 
Výzkumná část je zpracována na příkladné úrovni - autor si klade a posléze analyzuje vlastní 
hypotézy, u každé zpracované odpovědi dotazníku uvádí přehledný graf s objektivním shrnutím 
výsledků. Na konci je výzkum završen interpretací, která poukazuje na zajímavé a zásadní 
momenty, které z výzkumu vyplynuly. 
 
Didaktickou část hodnotím jako jasnou, užitečnou, zábavnou i vzdělávací. Děti se na základě vlastní 
tvorby dozvědí co je to dress code a nenásilným způsobem formou hry porovnají vlastní představy 
se společenskou normou. 
 
Výtvarná část má logickou gradaci cyklu autorských fotografií, od figurativních momentek k 
abstraktnějším a experimentálním fotkám. I vzhledem k názvům fotek obsahu nechybí vtip, který je 
také logicky ukotven v celé řadě (Čekání - Už je tady!, Unavené mládě - Schované mládě, Zátiší s 
.... )  
 
Navržené známkování: případně navrhuji zvážit ocenění za nadstandartní bakalářkskou práci 
 


