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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) 

 
Komentář ke schváleným tezím:              

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 2 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 3 

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

3 

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  

      

*) 
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) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:      
 
Práce má poměrně rozsáhlou ambici zdokumentovat batismus prizmatem politické vědy. 
 
 
Poněkud rozporuplně působí úvahy ohledně batismu jako ideologie. Autor volí 
marxistickou definici ideologie (s. 135, budiž, avšak připravuje se tím o rozšíření 
perspektivy k jevu, který má mnoho jiných tváří, podob, významů). I ona marxistická 
definice však autora občas zradí, např. v momentu, kdy podle autora Baťa disponuje 
demokratickým pohledem na dělníky a jejich emancipaci (s. 37) vyjádřeným např. 
oslovováním spolupracovníci. Existuje přitom (pro marxistu) lepší důkaz existence 
falešného vědomí? 
 
 
V textu je řada pasáží, která se k vymezenému cíli vztahuje pouze okrajově.  Kapitola 
ohledně kapitalistického paternalismu je spíše kompilativního rázu, často není zřejmé, 
odkud autor čerpá informace. Občasné odkazy na wikipedii (např. s. 28) odbornému 
charakteru práce přiliš nepřidají. Chvályhodné je zde syntetizování jakéhosi ideálního typu 
městského kapitalistického paternalismu, kterým je následně baťovský Zlín poměřován.   
 
 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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  

1 

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) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  
 
Chvályhodné je využití archivních pramenů.     

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 



 

Shrnující komentář:   
 
 
Práce má vyrazně velký rozsah. Částečně je to způsobeno i zahlcením informací, které 
nejsou nezbytně nutné z hlediska cílů práce. Například dlouhá druhá kapitola působí velmi 
roztříštěně. Zpracované medailonky obou Baťů, či obecně známé historické informace jsou 
postradatelné v kontexu deklarovaných cílů práce. Tyto pasáže jsou střídány zajímavějšími 
a původnějšími úvahami, například nad daňovou strukturou městského rozpočtu. Je ale 
škoda, že zde autor nepostupoval systematičtěji, dle teoretických kritérií a nechal se unést 
rozsahem tématu, kde chtěl pokrýt "vše" související s baťovským Zlínem. 
 
Za problematické považuji práci se sekundární literaturou. Na jedné straně se autor opírá 
o starší historigrafii (např. Lehár), coř je v pořádku, ale schází kritická reflexe, stejně jako je 
diskutabilní nekritické přijímání dat a interpretací. Především však je rozsah odborných 
zdrojů novějšího data poměrně chudý. Z hlediska cílů práce schází například přelomová 
review Martina Marka (Stav baťovského bádání: od meziválečných publikací po současné 
odborné studie), odkud by autor načerpal řadu dalších více společenskovědních 
konceptualizací,  schází  nejnovější studie na příbuzné téma Martina Mareše („Sonda do 
kultury města – Zlín, modelové město modernity") v Sociologickém časopise.   Jinými slovy, 
téma autora prošlo již poměrně rozsáhlou reflexí v dosavadní literatuře a tato není 
dostatečně zohledněna. Není tak zřejmé, čím je autorova práce inovativní. 
 
  

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

5.1 Rozpačitě působí závěry ve čtvrté kapitole, kde se autor věnuje srovnání batismu s 
jinými jevy. Není jasné, co je cílem tohoto srovnání, ani zda jsou srovnávány reálně 
existující režimy (např. Mussoliniho Itálie) či doktríny (např. fašismus). Není zřejmé, 
proč je takové srovnání důležité. 

5.2 Celkově práce představuje rozsáhlé kompendium informací ohledně baťovského 
systému. To je svým způsobem chvályhodné. Je škoda, že autor nevyužil možností, 
které nabízejí politologické teorie a metody, či se nepokusil téma uchopit originálněji.  

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 10. 6. 2014                                                      Podpis: 


