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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte 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) 

Diplomant na základě vyhodnocení rešerší výrazně upravil strukturu DP: vypustil partie obecnějšího rázu 

(biogramy papežů apod.) a to ve prospěch popisu a analýzy průběhu jejich návštěv, což práci jen prospělo.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

 

Obsah: 

- s. 4: nerozumím tvrzení "Objevují se ale také již moderní problémy jako jsou drogy, šíření AIDS nebo 

násilnosti na fotbalových zápasech. " - tyto jevy byly přítomny ve společenském diskurzu již před rokem 1989 

- s. 46: "Státem preferovaný směr socialistického realismu dával přednost účelu a obsahu před formou." - pro 

sféru kultury 70. a 80. let bych již nehovořil o preferenci socialistického realismu 

- s. 46: z hlediska lepšího vnímání kontextu by bylo na místě zmínit, že "Desetiletí duchovní obnovy" vyhlásil 

František kardinál Tomášek v roce 1987 

- s. 48: nepřesné tvrzení, že Cyril a Metoděj "přinesli Slovanům křesťanství" 

- s. 53: spíše než protikatolickou byla tzv. první republika protiklerikální 

- s. 54: "…aby se stali solí." - tato pasáž původního projevu není v DP zmíněna, proto by bylo vhodné odkázat 

tuto parafrázi na Mt 5, 13 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



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

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

 

V práci se nacházejí nemnohé gramatické chyby; psaní velkých písmen - např. s. 4 (ČSFR), s. 6 (Východním 

bloku, nebo lépe "tzv."), s. 33 (P. M. Tuřanská), s. 47 (Sametové); chybějící čárky (s. 12); překlepy (s. 63). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomant předložil zajímavou práci, v níž zkoumal odraz čtyř papežských návštěv v ČSFR a ČR od roku 1990 

ve vybraných třech periodikách (Lidové noviny, MF Dnes, Katolický týdeník). Analyzoval celkem 621 textů, 

které podrobil kvalitativní a kvantitativní analýze. Se znalostí obecné metodologie se diplomantovi podařilo 

identifikovat obsahové rámce (poselství), vystihnout jejich smysl v tehdejším společenském kontextu i to, jak 

těmito rámci pracovala zvolená média. Většina vstupních hypotéz je potvrdila; zajímavé je zjištění, že 

publicistika LN se procentuálně s obsahovým rámcem překrývala více, než Katolický týdeník.  

 

Práce obsahuje jen drobné obsahové nepřesnosti (viz výše), krátké charakteristiky politické a společenské 

atmosféry v době papežových návštěv bohužel působí dojmem nahodilosti - není jasné, podle jakého klíče 

diplomant události vybíral (pouze z novin příslušného sledovaného časového úseku?). Jádro DP je ale 

zpracováno pečlivě, diplomant naznačil další možné rozvíjení zkoumané problematiky (kromě zmíněné analýzy 

bohoslužeb apod. se nabízí také mediální pokrytí v televizním vysílání). 

 

 

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

5.1 Jak tisk reflektoval zájem slovenské veřejnosti o návštěvu papeže v ČSFR v roce 1990? Všímala si média 

zastoupení Poláků (Skoczów - rodiště J. Sarkandera; Wadowice - rodiště K. Wojtyly) a Slováků při 

návštěvě papežů v ČR v pozdějších letech? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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“ zakřížkujte 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 požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 11. 8. 2021                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


