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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná podoba textu se neodchyluje od bakalářských tezí.
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka si vybrala velmi zajímavé téma, a to srovnání komunikace dvou papežů, jakožto hlavních představitelů
římsko katolické církve. V úvodu textu je představena celková struktura textu a metoda. Cílem je komparovat
komunikační strategie dvou papežů Františka a papeže Benedikta XVI. Nejprve autorka vysvětluje marketingový
mix, následuje stručná historie úřadu papeže, analýza komunikace Jana Pavla II. a pak komparační část. Na
místě je vhodné podotknout, že autorka strukturu dodržuje a podařilo se ji vtěstnat na malý prostor neobvyklé
množství informací.
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předkládaný text je velmi kvalitní bakalářskou prací. Autorka je obratná, dobře pracuje s literaturou, aplikace je
v pořádku a předkládané závěry taktéž. Co je textu možné vytknout je jistá zkratkovitost a místy nepodložená
tvrzení. Z textu je patrná hluboká znalost tématu až fascinace zkoumaným, nicméně jistá obsahová střídmost by
byla na místě. Životopisy papežů jsou popisovány s takovou barvitostí, jak kdyby byla autorka přímo u toho.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Výborné téma, dobře zpracované, ale bylo by vhodné místy se více soustředit na analýzu než básnickou
deskripci. Nicméně v případě velmi dobré obhajoby navrhuji hodnotit stupněm výborně, jinak velmi dobře.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Byl Jan Pavel II. opravdu mediálním papežem, nebo jenom využíval možnosti masmédií?
5.2
Někteří tvrdí, že současný papež je pouze PR papež, co si o tom myslíte?
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!

