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Hodnocení

Formulace cílů přesná a 
konkrétní

částečně nejasná nejasná nebo 
nekonkrétní

Tři cíle práce jsou celkem jasně definovány a dále je uvedeno šest hypotéz, označených jako 
předpoklady, na které má práce odpovědět. Tomu odpovídá i struktura práce.
Náročnost cílů vysoká průměrná nízká
Náročnost spočívá v teoretické analýze problému a ve zpracování velkého množství 
statistických materiálů, které autorka podrobila šesti metodám statistické analýzy.
Splnění cílů výborné  velmi dobré dobré nevyhovující
Cíle byly splněny a velmi vhodnou formou vyhodnoceny v Závěru. Současně zde autorka 
nastínila i další možnosti výzkumné činnosti. Data jsou většinou zpracována do přehledných 
tabulek, obrázků a grafů. a autorka díky sofistikovaným statistickým metodám z nich dokázala
vyvodit adekvátní závěr.
Práce s literaturou výborná velmi dobrá až dobrá nevyhovující
Diplomandka prokázala již v úvodní teoretické části, že se velmi dobře orientuje v relevantní 
literatuře zahraniční i naší provenience, řádně uvádí odkazy a citace a lze konstatovat, že 
úspěšně dokázala propojit teoretickou a praktickou část práce.
Obsahová úroveň výborná  velmi dobrá až dobrá nevyhovující
Diplomandka zpracovává jednotlivé kapitoly velmi podrobně a je vidět, že řešenou 
problematiku důkladně nastudovala a dokázala ji strukturálně vhodným způsobem rozdělit do 
jednotlivých kapitol.
Metodická úroveň výborná  velmi dobré dobrá nevyhovující
Použité metody jsou sice pojaty v práci velmi stručně na necelých dvou stranách, v zásadě 
však výstižně ukazují, jakým směrem se bude práce v dalších kapitolách ubírat.
Formální úroveň výborná  velmi dobrá až dobrá nevyhovující
Práce vyhovuje základním formálním požadavkům, je přehledná a psaná čtivým jazykem
s minimem chyb a překlepů.
Významná pozitiva
V diplomové práci je řešena velmi aktuální problematika, která by se měla stát jedním 
z faktorů při vytváření mediálně populárních obrazů velkých světových náboženství. Autorka
ji zpracovala na výborné úrovni po teoretické i praktické stránce a získala, utřídila a 
vyhodnotila velké množství statistických materiálů. V práci je patrná znalost analyzovaných 
religií. Práce je také svého druhu průkopnickou v českém jazykovém prostředí.
Zjištěné nedostatky zanedbatelné méně podstatné podstatné 
Mohu konstatovat, že jsem v práci neshledal žádné nedostatky, které by zde musely být 
zmíněny.
Otázky do diskuse S ohledem na množství informací, resp. výsledků prezentovaných 

v práci, nemám zásadní otázku k prezentovaným výstupům. Spíše mě 
zajímá, zda má autorka přehled o genderové a feministické literatuře 
mimo křesťanskou civilizační sféru. Rozvíjí se? A pokud ano, tak 
přímo v zemích původu nebo v exilovém prostředí?
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výborně velmi dobře dobře nevyhověl
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