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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Seidl Lukáš  
Název práce: "Kamarádi na cestách": mediální image papeže Jana Pavla II. a jeho poselství hromadným 
sdělovacím prostředkům    
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Kraus Jiří 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Kultivovaně a jasným slohem napsaná práce, která na základě pečlivého čtení komentuje jednotlivé mediální 
dokumenty katolické církve, zejména z období pontifikátu Jana Pavla II. a jejich zásady výběrově porovnává 
s papežovým mediálním chováním. Autorův postup přesně odpovídá zadání obsaženému v tezích. Zásady 
obsažené v dokumentech mají vesměs povahu deziderat a namnoze se vymezují jak proti současné mediální 
praxi, tak implicitně proti některým tvrzením současné mediální teorie, např. proti názoru, že média realitu 
nezobrazují, ale konstruují. Právě proto v práci poněkud postrádám shrnutí teoretických konsekvencí 
vatikánských dokumentů a jejich konfrontaci se současnou mediální teorií.  
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se soustřeďuje na zkoumání nových možností komunikačních prostředků, které obohacují pastorační praxi 
současné církve. Zajímavým způsobem porovnává praxi Jana Pavla II. a Benedikta XVI. - rozdíly jsou 
podmíněny nejen odlišnou povahou obou osobností, ale i nástupem nových technologií. Práci by prospělo shrnutí 
mediálních principů papežských dokumentů a jejich porovnání se současnými kritickými teoriemi médií.      
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je originální, zabývá se závažným tématem, jemuž se dosud nevěnovala dostatečná pozornost. Autor 
svědomitě shromáždil a analyzoval/komentoval všechny dokumenty, které jsou pro současnou mediální politiku 
římskokatolické církve relevantní. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorovi patří zásluha, že předložil téma aktuální a potřebné; znovu opakuji, že tvrzením práce a hlavně jejím 
teoretickým závěrům by prospělo porovnat explicitně i implicitně vyjádřené závěry zkoumaných dokumentů 
s poznatky současných kritických teorií médií. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak byste charakterizoval kvalitativní metody rozboru mediálních textů? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


