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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) 

Práce odpovídá zadaným tezím, diplomant však pozornost přesunul od tématiky využívání církevního majetku a 

šíření víry k samotné organizaci komunikace církve, což je přínosné.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Autor má nezvykle chudý seznam literatury, což se projevuje i na kvalitě argumentů a teoretickém zázemí práce. 

Literatury je přitom dostatek nejen anglosaské, ale především polské a slovenské (Gazda, Rončáková, Stanček, 

Zasepa…)  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

V práci jsou přeskakující řádky a překlepy. Práce je čtivá, místy však až příliš neodborná a publicistická. 

Vzhledem k nedostatečnému ukotvení v teorii a literatuře obsahuje minimální odkazování na relevantní zdroje, 

argumentace je často common-sense. Argumenty jsou předkládány formou názorů autora (např. str. 11, str. 32 

apod.).    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomant předkládá práci na velmi zajímavé, aktuální a původní téma: tzv. „církevních restitucí“, jak se v 

obecném diskursu vžilo. Téma se snažil zpracovat poctivě, pokud jde o systematičnost a strukturovanost práce, 

včetně konkrétních příkladů. Jednoznačnou slabinou práce je však její nedostatečné teoretické zázemí. Téma 

církevní komunikace v současnosti rozhodně není v teoretické literatuře opomíjené, je potřeba jen vyhlédnout 

nepatrně za hranice ČR (zejm. Slovensko a Polsko, dále samozřejmě anglosaská literatura). V rámci Visegrádské 

čtyřky se však jedná o téma komparovatelné a zpracované s přesahem do médií i komunikace. Ačkoliv práce je 

poměrně srozumitelná a prakticky zaměřená, uvedená doporučení a argumenty jsou slabě podložené, jedná se 

ponejvíce o názory autora, jak sám uvádí. Vzhledem ke složitosti tématu by si proto zasloužily i důkladnější 

propracování a vytříbenou argumentaci, kterou práce postrádá. Zvolený metodologický přístup podle analýzy 

jednotlivých komunikačních kanálů je vhodný zejména pro komerční komunikaci, ačkoliv jej lze v institucionální 

komunikaci bezesporu také uplatnit, tak práci nedodává na přesvědčivosti, ani profesionalitě či hloubce. S 

autorem lze tedy bezesporu souhlasit, že církev podceňuje význam komunikace jako takové, avšak předkládaná 

práce nepředkládá propracované argumenty, proč by tomu tak mělo být a jak by uvedená profesionalizace měla 

vypadat. Práci proto hodnotím pouze jako dobrou.  

 

 

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

5.1  Proč jste nezvolil další literaturu k tématu? Jaké další tituly byste býval mohl využít?  

5.2  Jak by podle vás měla profesionalizace komunikace církví vypadat?  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


