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Předložená diplomová práce studenta Viktora Máchy spadá do problematiky nově 
vznikajícího vztahu církve / církví k hromadným sdělovacím prostředkům, 
zejména pak k těm, která jsou známa jako tzv. nová média. Autor se detailně 
věnuje popisu a rozboru fenoménu tzv. medializace, v tomto případě medializace 
Boha, resp. křesťanské zvěsti.  

Samotný termín medializace by si v této práci zasloužil mnohem více prostoru a 
terminologické péče, než kolik mu autor explicitně věnoval. To je jeden z mála 
momentů, který lze práci vytknout. Nutno však dodat, že terminologická nouze 
trápí i mnohem zkušenější odborníky v této oblasti výzkumu, stejně jako 
nevyhnutelnost multi-disciplinárního přístupu, jenž ovšem není snadné definovat. 
Největším úskalím této práce je právě jistá terminologická vágnost v souvislosti 
s vymezením tématu diplomové práce. Na jedné straně legitimní konfesní postoj 
autora, chápající Boha teologicky a na straně druhé Bůh prezentovaný jako 
produkt reklamního průmyslu. Je zřejmé, že skloubit jen tyto postoje vyžaduje 
poněkud systematičtější přístup a metodologickou zdatnost, snaha se však 
autorovi upřít nedá.  

Práce je vhodně strukturovaná do několika logických úseků, přičemž stěžejní 
kapitolu představuje „Reklama na Boha“. Zdroje, které autor práce pro její 
zpracování použil, jsou originálními prameny, které mu mohou závidět leckteří 
odborníci. Doslova insiderská analýza marketingové strategie reklamních 
agentur, navíc vhodně prezentovaná na příkladu církevní mediální kampaně v 
Singapuru, která je srdcem i hlavou této práce, je jedinečným komplexním 
zdrojem, který je za normálních okolností těžce dostupný dokonce i odborné 
veřejnosti. V této části práce tkví její největší hodnota. Další navazující rozbory 
zmiňovaných kampaní, exkurze do psychologie reklamy či třeba popis nového 
fenoménu subvertizace (viz anglické subvertise) by ale práci tak omezeného 
rozsahu slušely více, než způsob, jakým se autor jakoby „rozběhl do šíře“ a přidal 
k poměrně koherentní látce o reklamě i kapitoly o sociálních sítích, v televizním 
vysílání nebo počítačových hrách. Předkládaná fakta jsou objektivní a aktuální, 
ale v tuto už dostačující jen jako úvodní informace. V práci tedy chybí alespoň 
zmínky o výzkumech například Víta Šislera (hry) nebo Ivety Smržové-Kouřilové 
(televizní a audio vysílaní) a dalších, zahraničních odborníků. Jinými slovy je 
škoda, že se autor statečně nedržel medializace v užším rámci reklamy a 
případně misijního kontextu, který je rozveden v závěru práce. 

 



Navzdory uvedeným připomínkám diplomant předloženou prací prokázal, že je 
s problematikou dobře obeznámen a že je též schopen se získanými prameny 
vhodně naložit. Svým obsahem jeho práce převyšuje běžné diplomové práce 
v magisterském studiu. Drobné formální nedostatky by neměly ovlivnit celkové 
hodnocení, které navrhuji „výborně“.  
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