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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) 
Bakalářská práce se zásadně neodchyluje od tezí, shoduje se s přijatými tezemi, pouze v hodnocení jednotlivých 
osob je roozšířen prostor zkoumání.   
 
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 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výběr a zpracování literatury je sice v některých směrech široký a dostatečný, avšak zároveň se neodbytně nabízí 
otázka jeho doplnění o literaturu odbornou i literaturu k samotnému tématu. Logika práce i technika jsou na 
slušné úrovni, avšak postrádám zde jisté kompaktní vyznění celého textu. 
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Téma zvolené práce je rozhodně zajímavé, už jen proto, že zvolená tématika je do jisté míry aktuální a i mediálně 
zkoumaná a komentovaná. Jazyková a stylistická úroveň práce je na solidní úrovni, jen někde se ještě vyskytují 
drobná opomenutí a chyby. Pokud jde o přílohu, ta mohla být daleko šířeji pojatá. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Anny Vošalíkové je zajímavá svou volbou, avšak podle mého názoru mohla diplomantka tuto 
volbu více zúročit. Církev je zde z marketingového hlediska v některých aspektech dobře i výstižně popsána i 
analyzována jinde chybí hlubší pohled na problematiku. Český mediální prostor je opět obdobným způsobem 
popsán a analyzován. Důležitou částí práce jsou tzv. imagemakeři. Některým z nich je věnována daleko větší 
pozornost i prostor, jiným se nedostává. Například u Lenky Procházkové mi chybí hlubší analýza, František 
Radkovský působí dojmem, že je ve zvolených příkladech jen co do počtu. V tom je bohužel základní problém 
bakalářské práce, že je nevyrovnaná, což pramení jednak za prvé neujasněné koncepce a za druhé z nedostatku 
času na samotné psaní. Je to škoda, práce mohla vypadat i působit jinak.  Navrhuji proto jako známku velmi 
dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak se bude dál vyvíjet situace v české katolické církvi z hlediska uplatnění role imagemakerů, zůstane 

vše při starém, či jsou na obzoru nějaké změny? 
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! 
 


