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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

2.2 Původnost práce a přínos oboru 1-2
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
1-2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
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)

Diplomová práce se věnuje tématu specifického urbánního politického režimu 
města Zlína mezi lety 1923 a 1938, kdy byl Zlín ovládán jediným aktérem – obuvní 
společností Baťa. Práce je prací politologickou, která se zaměřuje na Zlín jakožto 
na specifický politický systém a na jeho ideové (ideologické) základy. Analýza je 
ztížena tím, že šlo vlastně o systém v systému, o Baťův "zlínský systém" fungující 
v rámci politického a hospodářského systému tehdejšího Československa. Jak 
autor dokládá, samostatně by patrně nemohl fungovat tak, jak fungoval. Autor 
tedy "batismus" zkoumá primárně jako politický systém a porovnává jej s jinými 
dobovými politickými systémy - s demokracií, komunismem a (italským) fašismem. 
Komparaci provádí jak z hlediska reálného fungování těchto systémů, tak jejich 
ideového (ideologického) vymezení. V závěru pak hodnotí, v čem je "batismus" 
dnes překonaný, v čem případně inspirativní, v čem spočívají jeho případná 
pozitiva i možné hrozby. Práce je nesporně originální, neboť fenomén "batismu" 
uchopuje politologicky, a tudíž představuje oborný přínos. 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
1

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1
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)

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

Jde o velmi pečlivě zpracovanou politologickou analýzu fenoménu "batismu", 
které předchází důkladný rozbor vývoje a hlavních ekonomických, sociálních i 
politických pilířů baťovského "impéria". Autor daný fenomén komparativně vsazuje 
do dobového kontextu, ale na počátku práce též do kontextu historického, kdy se 
zabývá historickým vývojem tzv. kapitalistického paternalismu a firemních měst. 
Oceňuji též práci s empirickými údaji (demografickými, ekonomickými i politickými 
- těmi politickými konkrétně míním výsledky voleb ve Zlíně) a též bohatý obrazový 
materiál, který má zpravidla charakter "mluvícího obrazu", tedy obrazu nikoliv 
pouze ilustrativního, ale mnohé vypovídajícího. Což je přístup poněkud 



experimentální, jistě netradiční, ale dle mého názoru vzhledem k tématu a pojetí 
práce nanejvýše vhodný. 
Práci Jana Úšely rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborně.  

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: výborně

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 16.6.2014                                               Podpis:


