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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

 

Výsledná práce odpovídá tezím, autorka měla uţ před začátkem práce do velké míry jasno v tom, kudy se 

výzkum bude ubírat a jaké otázky chce poloţit. Chválím pozdější velmi vhodné rozšíření odborné literatury, ze 

které vychází teoretická část, ač v ní chybí zahraniční publikace i poznatky novějšího data např. ze sociologie 

náboţenství.    

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

 

Výklad teoretické části je dobře zvládnutý, slouţí jako základní úvod do problematiky i pro čtenáře 

neobeznámené s látkou. Je třeba ocenit výklad jen zdánlivě jednoznačných termínů (co je církev, její dualitní 

podoba, co je konfesní právo, jaké dokumenty ho upravují, jaká je česká religiozita - čísla z výzkumů….). Toto 

shrnutí je moţná aţ příliš důkladné, čímţ ovšem poskytuje dobrou základnu pro to, co má být zkoumáno. Zvláště 

kvalitní je shrnutí vztahů církve a státu v kapitolách 1.3.1 a 1.3.2. 

 

Několik drobných výtek a poznámek k teoretické části: 

  

Na s. 14 píšete pouze o "českých biskupech" - domnívám se, ţe v tomto kontextu je třeba důsledně volit formu 

"českých a moravských biskupů" (i kdyţ chápu, ţe oficiální termín Česká biskupská konference je zde poněkud 

matoucí). A pozor na chybu na téţe s. 14 - Dominik Duka zastával funkci předsedy ČBK v letech 2010-2020 

(nikoliv od roku 2013!). 

 



Při interpretaci dat ze sčítání lidu pozor na to, ţe otázka na náboţenství byla zdobrovolněna - zmiňujete, ţe roku 

2011 ji značný část obyvatelstva nechala nevyplněnou. Tato skutečnost ponechává otevřenou otázku, co vlastně 

můţeme o religiozitě českého obyvatelstva s říci. Jinou otázkou jsou pak výzkumy realizované církví (např. 

návštěvnost bohosluţeb - byť i tento ukazatel má limity). Oceňuji aktuální data z roku 2020! 

 

Na s. 17 píšete, ţe "církev nemá ambice usilovat o politickou moc", to bohuţel nelze říci (volila bych 

kondicionál); téţ by mohlo být zajímavé připojit odkaz na nějakou publikaci pojednávající o symbolické moci 

(tzv. soft power). Podobný případ je na s. 25 ("církvi záleţí na tom, aby v rámci její komunity probíhal ţivý 

dialog") - je třeba odkázat na autoritu, která toto tvrdí, jinak to vypadá jako nepoblematická pravda. Také na s. 

19 - vztahy Václava Klause a Miloslava Vlka - dalo by se toto podloţit nějakým konkrétním příkladem? Podobně 

na s. 20 píšete, ţe "církev přistoupila v 21. století k jiné strategii" - opět ale chybí příklad. Lze k tomu dodat, ţe 

toto není vůbec jednoznačné - mnozí církvi také dnes vytýkají politizaci určitých témat.  A stejné je to i na s. 36 - 

"dezinformace a šíření pomluv" - o co ale tehdy konkrétně šlo?  

 

Na s. 21 zmiňujete Papeţskou radu pro sdělovací prostředky, ale ta uţ neexistuje - roku 2015 ji nahradil  

Sekretariát pro komunikaci (dnes Dikasterium…) 

 

Ve výčtu periodik na s. 26 trochu chybí diecézní zpravodaje, farní listy či spíš weby - tvoří podstatný zdroj 

informací v rámci církve. 

 

V celé kapitole 3 o KT, resp. před tím KN, chybí jakákoliv zmínka o autorech těchto médií. 

 

Na začátku kap. 3.1 - Katolické noviny tehdy skutečně zaloţili komunisté. Zde by se obecně hodil konkrétní 

příklad, jak komunistická propaganda s náboţenskými motivy pracovala - nezapomenutelná je např. titulka v 

čase setí s "Kristem rozsévačem", nebo projevy Josefa Plojhara přes celé strany novin.  

 

 

 

Leckde by bylo, u teoretické části, vhodné myšlenky "dotáhnout", třeba při dalším výzkumu, proto připojuji ještě 

několik poznámek nad rámec této BP: 

 

Na s. 12 odkazujete s souvislosti s ŘKC k římskému biskupovi a jeho roli, ale další teologické charakteristiky, 

které tuto církev odlišují od ostatních, zůstávají opomenuté.  

 

Na s. 13, kde mluvíte o nedůvěře Čechů k religiozitě institucionálního charakteru, chybí ilustrace byť jedním 

příkladem - jaké jsou důvody a projevy této nedůvěry? 

 

Na s. 14 píšete o stavu kněţském a laickém, bylo by ale zde vhodné připojit kontext - nebylo tomu tak vţdy, 

jakou roli sehrál v docenění laiků Druhý vatikánský koncil? 

 

V kapitole 1.2.2 se zabýváte trendy v české religiozitě; ačkoliv je zmíněna a vhodnými pramena podloţena 

existence alternativní religiozity různých forem, trochu zde chybí zásadní přínos české sociologie náboţenství, 

aktuálně v projektu "Víra a přesvědčení 'nevěřících'", na kterém spolupracuje prof. Tomáš Halík se světovýmui 

odborníky, čili, ţe soudobé trendy nemají jen podobu magie, šamanismu apod., ale téţ neinstitucionální 

religiozity (např. necírkevní křesťané a další skupiny). 

 

 

 

K praktické části: 

 

Výzkum je dobře zpracovaný, proměnné logicky nastavené. Pouze oddíl 5.4 s metodologií bych navrhovala 

posunout "výše" - před popis konkrétního výzkumu KT. Jinak velmi dobrá práce!   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté B 



bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Práce je z formálního, strukturního, stylistického i grafického hlediska na velmi dobré úrovni, text je souvislý, 

tok myšlenek logický, argumentace v pořádku, úprava slušná. 

 

Je však opravdu třeba důsledně dát pozor na odkazy z textu na zdroje poznatků a myšlenek - např. na s. 19, 21, 

28, 31, 36.  

 

Některá slova by mohla být obezřetněji volena - např. na s. 13 "slavné" shromáţdění - máte na mysli "vyvolené" 

ve smyslu vyvoleného národa? Podobně na s. 14 "kolektivy" křesťanů by bylo lépe nahradit slovem 

"společenství". Na s. 16 sekulární versus sekularizovaný, s. 17 Apoštolský stolec - lépe Svatý stolec, s. 20 

"pokrok" namísto "progres", obecně Druhý vatikánský koncil - trval 1962-1965 (!), Katechismus katolické církve 

(velké k), apod.  

 

Drobné výtky směřují k výjimečným typografickým chybám (názvy periodik a dalších médií, stejně tak jako 

publikací, by bylo lepší psát kurzívou), nebo ojedinělým překlepům či chybám ve skloňování. Pokud je to moţné, 

vyhněte se trpnému rodu. Dvojitý odkaz na zdroj (např. jako na s. 25) se nepouţívá. Zmiňujete tehdejší kritiku 

Karla Schwarzenberga jako "nedostatečně českého kandidáta", uvozovky jsou zde určitě na místě (s. 35).  

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Práce je kvalitní, čtivá, přináší zajímavé poznatky a je dobrým příspěvkem v oboru výzkumu církevních médií. 

Při dalším zájmu o problematiku bych volila kvalitativní metody. Na konci v kódovací knize je ukázka 

novinových titulků, které jistě o něčem vypovídají, a téţ několik příkladů odtud by práci bývalo přidalo - jako 

konkrétní ilustrace obsahu, o kterém pojednává.  

 

Přes všechny poznámky ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

 

Otázky pro další zamyšlení: 

 

Často zmiňujete "výsadní postavení" KT na českém trhu - je podle Vás dané jen vlastníkem, nebo jde o jeho 

tradici, autory, roli, čtenářstvo? Na s. 31 také zmiňujete, ţe KT "jako jediné české církevní periodikum 

významněji přesahuje hranice církevního společenství". Z čeho zde vycházíte? S tím souvisí i to, ţe na s. 17 např. 

uvádíte autoritu biskupských pastýřských listů - jak často jste se s jejich tématy setkala v sekulárních médiích? 

Mají podle vás dosah mimo rámec církve? 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Čím konkrétně si můţeme vysvětlit změnu koncepce referování o volbách v KT mezi lety 2013 a 2018? 

Můţeme ji podle Vás spojit se změnou šéfredaktora? 

5.2 Jakým způsobem jste postupovala při rozlišování neutrality a hodnotících postojů v článcích? Pouţila jste 

nějakou škálu, počítala klíčová slova, jména apod.?    

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 



 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

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 poţadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 11.6.2020                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


