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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) 

      

 

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 4 

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) 

Seznam deseti titulů literatury, o něž diplomant opírá svou práci, je velmi chudý, proto na pomezí 

nedostatečnosti. Dva tituly mají obecný či učebnicový charakter (Kotler-Keller, Pelsmacker et al.), další čtyři 

jsou příručkové (Svoboda, Šindler, Tomandl, Tench-Yeomans), Vaško (diplomant neuvádí, že se jedná o 2. díl 

trilogie, tento zahrnující roky 1950-60), Valeš a Zoulík se věnují církevní problematice, tedy absence primární 

literatury o komunikaci.  

 

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 3 

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 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Dobrá obrazová dokumentace; práce by si zasloužila kvalitnější korekturu (překlepy, grafické vady). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Téma, které je 20 let významým námětem našeho společenského diskursu, stejně významně polarizující veřejnost 

a všechny politické reprezentace, které možná definitivně uzavřelo v nedávných dnech rozhodnutí Ústavního 

soudu. Diplomant k němu přistupuje se silnou osobní afinitou projevující se místy přílišnou subjektivitou a 

emocionálností, přestože by základními parametry odborného textu měly být objektivita a nezaujatost. Podoba 

práce je dost disproporční, neboť první polovina s vysvětlováním základních pojmů (církev, římskokatolická 

církev, diecéze), popisováním  represí komunistickým režimem (akce K), hlavních názorových proudů a historie 

sporů o majetkovém vyrovnání patří spíše na religionistiku. Teprve ve druhé polovině textu se diplomant věnuje 

nejdříve obecně komunikačním procesům v církvi (organizační zajištění, prostředky), a na pouhých devíti 

stránkách vlastnímu tématu práce, komunikaci v souvislosti s majetkovým vyrovnáním. Několik doporučení, leč 

lakonických a založených na osobním názoru autora.  

 

 

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

5.1 Proč katolická církev dvě desetiletí ignorovala (snad s výjimkou Svatovítské katedrály) jakoukoliv 

společenskou diskusi o majetkovém vyrovnání? 

5.2 Není to, vzhledem k ohromné vzdělanosti a tisíciletým zkušenostem církve s komunikací, třeba záměr? 

 

 

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! 

 


