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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, tj. na základě teoretických postulátů mediálních sdělení zkoumá schopnost 
Katolického týdeníku vstoupit do dialogu s nevěřícím a zjišťuje komunikativní a jazykovou úroveň textů v tomto 
periodiku. 
 
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 2 
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) 
Tereza Pavelcová přistoupila k tomuto nezvyklému tématu na oboru žurnalistika z hlediska analýzy mediálního 
výzkumu. Zjišťovala, v jaké míře se ve vyhraněném křesťanském periodiku vstupuje do komunikace s ateistou, 
popř. něcistou. Výklad této problematiky je na výborné úrovni a vhodně dokumentován mediální sondou četnosti 
výskytu tématu. Kromě Katolického týdeníku zvolila pro srovnání podobně zaměřené texty z obou úhlů pohledu 
z Lidových novin. Je jisté, že zmíněné texty z Bible by mohly být rozvedeny a objasněny (Celník Zacheus atd.).   
 
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 

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.) 

1 



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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce jasně proklamuje záměr bakalářské práce. Přílohy jsou vhodně zvoleny, ilustrují rozdíl grafické 
úpravy Katolického týdeníku v tištěné a online verzi.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomantka pregnantně vysvětluje, jaký vztah zaujala k vybranému tématu. Pro objasnění pojmů ateista, ale i 
tzv. něcista nebo člověka, který zrovna hledá postoj k víře, využila texty předních současných teologických 
myslitelů, zejména Tomáše Halíka, jehož tvorba se těchto otázek dotýká ve velké míře. 
Dialog s ateismem je velké téma a vzbuzuje řadu otázek. V magisterské diplomové práci by bylo žádoucí, aby 
její adept vnikl hlouběji do poznání biblických textů, ale v této bakalářské publicisticky zaměřené práci závěry, 
které hodnotí Katolický týdeník z pohledu zmíněného dialogu, považuji za bohatě dostačující.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Setkala jste se s někým ( i v literatuře), kdo ztratil svou víru v Boha?  
5.2       
 
 
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! 
 


