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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) 
      
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
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)  
Výklad se opírá především o populárně naučnou literaturu (např. publikace Reader´s Digest Na úsvitu civilizace 
jako podklad pro výklad o pravěku), seznam literatury je nepřehledně členěn na Použitou literaturu, Použitá 
periodika, Použité online zdroje a Použité filmy. Autorka zjevně neprovedla podrobnější rešerši mcluhanovské 
literatury, při výkladu se opírá především o Horrockovu brožurku, která je k dispozici česky, a přehlíží široké 
pole skutečně odborných prací s touto tematikou (dobré uvedení přestavuje například stať Michaela MacDonalda 
"Empire and communication: the media wars of Marshall McLuhan" v MC&S 2006, ale řadu kritických 
připomínek lze nalézt např. u Paula Virilia ad.). Použitou literaturu autorka nevyhodnocuje, nezařazuje do 
kontextu humanitních a společenských věd. Z textu není zřejmé, nakolik je převyprávěním McLuhanových 
textů, nakolik jeho interpretací, neboť v práci absentuje diskuse o přístupu ke zpracování tématu. Lze ale 
konstatovat, že se jedná o pokus zpracovat původní téma. 
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 3 



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.)  

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

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Strukturu výsledného textu poznamenává neobratné opakování pasáží o McLuhanově periodizaci vývoje (v 
úvodu (s. 3-4, znovu v kapitole 1.1, s. 7), ale především nevysvětlené zařazování některých kapitol (srovnání 
pravěkých a přírodních kmenů, kapitola 5.1.1 "Církevní rádia - v zahraničí a u nás" a 5.1.2 "Nejkontroverznější 
filmy s náboženskou tematikou"). Práci poznamenává jistá pojmoslovná rozvolněnost (např. nejasnost 
způsobená vcelku volným nakládáním se slovem "náboženství": když mluví o symbolické moci, konstatuje, že 
tuto moc "převzala média do jisté míry od náboženství" - aniž toto tvrzení dokládá -, ale to je problematická 
formulace, neboť nositeli symbolické moci v tradiční společnosti nebylo náboženství, ale církevní organizace). 
Práce obsahuje řadu paušalizující, spíše publicisticky laděných fomulací ("V nejstarších dobách … se lidé 
odívali pouze do zvířecích kůží…", s. 10).  Poznámkový aparát není příliš podrobný, v textu zůstávají 
nepodložená tvrzení (hned v prvním odstavci "…jsou média velmi často označovaná za nositele tzv. symbolické 
moci…", s. 3, ale dále na mnoha místech v textu, např. "Velkou vlnu nevole však přinesla hlavně závěrečná 
scéna, kdy je Brian ukřižován…", s. 65), některé odkazy v textu nejsou uvedeny v seznamu literatury (Gibson, 
pozn. 2), zjevné parafráze jsou v celém textu uváděny bez stránek, nestandardní je odkaz typu MCLUHAN © 
2015 či CERC © 2015. Práci by prospěla ještě závěrečná korektura, která by odstranila nedostatky v interpunkci 
(např. neuvádění čárky před "a tudíž", viz např. s. 10, před "např.", viz s. 12 ad.) a stylistické neobratnosti ("Své 
znalosti si lidé předávali ústně - z očí do očí…", s. 10).. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila práci na téma nejen zajímavé, ale i velmi náročné - zvládnout mcluhanovskou literaturu, 
pochopit dobu jejího vzniku, osobnost autora a to vše vztáhnout na jeho pojetí vývoje dějin komunikace a 
aplikvoat to na vztah médií a náboženství je úkol, který snad i přesahuje možnosti jedné diplomové práce. 
Autorka se snažila s tímto zadáním vyrovnat se ctí, leč výsledek přes veškerou snahu vykazuje značné slabiny. 
Především je namnoze spíše jen populárním převyprávěním obecně známých poznatků o jednotlivých epochách 
a jejich kultuře, resp. náboženském životě - a to bez vztahu k vlastnímu tématu. Je koncepčně neujasněná, takže 
se pohybuje ve velmi volně pojaté poli náboženského života, náboženské tematicky v médiích, využití médií pro 
církevní propagandu, mediální politiku katolické církve ad. Práce nabízí některé velmi silné, ale těžko 
obhajitelné soudy: například představu, že McLuhan byl "zastáncem technologického determinismu" (s. 3) - což 
je necitlivým zjednodušením McLuhanova vztahu k technologiím.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vycházíme-li z premisy, že médium je poselství či sdělení, co vypovídají mobilní telefony o stavu a 

potřebách současné společnosti a má tato výpověď nějakou relevanci pro postavení náboženské víry 
v životě současného člověka? 

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! 



 


