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1. Formální stránka bakalářské práce 
Práce je napsána na počítači a vytištěna na bílém papíře po jedné straoě. Technické 
zpracování je obvyklé; je psána v českém jazyce, počet překlepů není vysoký. 
Řádkování textu, velikost písma a okraje odpovídají nárokům kladeným na bakalářskou práci. 
Práce má celkem 66 číslovaoých strao. 
Poznámkový aparát je umístěn po čarou; poznámky jsou řazeny průběžně, jejich celkový 
počet je 118. Rušivě působí čísla poznámek umístěná přímo v řádku - v samotném textu. 
Seznam použité literatury je umístěn na straoě 66. Za závažné považuji, že autor práce 
v seznamu literatury neuvedl ty publikace, na které odkazuje (např. pozn. 14, 15). 
Straoa 8, řádka druhá: není odkaz na konkrétní autory. 
U děl, na které autor odkazuje poprvé, by měla být uvedena kompletní bibliografická citace 
(viz popI. 1; 6). 

2. Cíle práce a aktuálnost zvoleného tématu 
Autor bakalářské práce definuje v úvodu (str. 7), že se bude zabývat vztahem mezi médii a 
hodnotovou strukturou jednotlivce v postmoderní době. Cílem práce je zjistit, jak tato 
interakce probíhá, jaké je povahy a jaké jsou její důsledky. 
Téma v dnešní době nesporně aktuální. 

3. Zvolené metody zpracování bakalářské práce 
Metodika práce je jasně identifikována v úvodu práce (str. 7) a tomu je podřízena i struktura 
práce. 
Postupuje systematicky po jednotlivých výše zmíněných tématech. Každá kapitola postihuje 
popisně jedno téma aje členěna na podkapitoly. 
Po úvodu následuje 2) Od středověku k moderně; 3) Moderna; 4) Postmoderna; 5) Média; 6) 
Vliv médií na hodnoty a postoje. 
Po této části následuje 7) Závěr a 8) Seznam použité literatury. Členění práce považuji za 
přiměřené vzhledem k daoému cíli práce. 

4. Dosažené výsledky 
Tomáš Vorel předložil práci, kterou postavil na ohraoičené znalosti problematiky. Ke své 
práci použil sekundámí odbornou literaturu různé úrovně. Vzhledem k tématu práce bych 
považovala za žádoucí prostudování pramenné literatury z oblasti filozofie a teologie. 

5. Hodnocení oponované bakalářské práce 
Tomáš Vorel zpracoval danou problematiku, nicméně práce má metodologické mezery 
(příliš široké téma pro bakalářskou práci). Za slabou stránku vedle metodologie 
považuji také formální zpracování bakalářské práce. 
Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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V Praze dne 16.9.2009 ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 
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