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Komentář 

Hana Kopáčová píše na poměry bakalářských prací trošku svérázným jazykem, který je však čtivý, 

odborný a s ohledem na téma práce si dovoluji tvrdit, že vhodný. Práce je v podstatě bez překlepů a 

chyb, splňuje typografická pravidla pro psaní textů.    

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle a výzkumné otázky jsou stanoveny realisticky vzhledem k možnostem a prostoru výzkumu 

v rámci bakalářských prací. Cíle se na první pohled nejeví nikterak objevně nebo ambiciózně, při 

bližším prostudování práce však nutno ocenit, že Hana Kopáčová (a) pohlíží na téma „svýma“ očima, 

což považuji za velkou přidanou hodnotu, (b) diskutuje a vyrovnává se se složitou změnou metodiky 

SLDB a výkladem těžko uchopitelných pojmů, (c) analyzuje a zpracovává aktuální a potřebná data.   

 

Práce s literaturou 

Hana Kopáčová pracuje s vhodnou literaturou a pracuje s ní dostatečně. Při prvním prolistování 

práce a prostudování obsahu jsem se obávala, že budu číst již po několikáté tutéž rešerši, totéž 

hodnocení. Proto mě v mnoha případech to, co si Hana Kopáčová z literatury vzala a rozpracovala, 

mile překvapilo. Nejslabším článkem práce proto spatřuji samotný obsah, který čtenáře příliš ke 

čtení práce neláká.  

 

Metodika práce 

Výzkumné metody práce jsou zvoleny dobře. Autorka postupuje od analýzy obecnějšího ke 

konkrétnějšímu. Metody jsou rovněž vhodně popsány a obhájeny. Pro čtenáře, kteří se tématy 

geografie náboženství nezabývají, práce dle mého názoru působí velmi jasně a uceleně.  

 

Analytická část práce 
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Pokud jsem správně pochopila, Hana Kopáčová zpracovávala mapové výstupy samostatně. Tyto 

mapy považuji za velmi zdařilé nejen svým provedením, ale také kompozicí jednotlivých mapových 

listů. V kapitole 4 autorka analyzuje vývoj diferenciace religiozity 1991 –  2001 – 2011 

prostřednictvím prostorové a tabulkové analýzy dat. Výstupy komentuje a zamýšlí se nad nimi. 

Podobně postupuje i v kapitole 5, kde se zabývá výsledky sčítání z r. 2011. Hodnocení je přemýšlivé a 

není to pouhé komentování čísel. 

 

Závěry práce 

V závěru práce Hana Kopáčová rekapituluje celou práci, odpovídá na výzkumné otázky a reflektuje 

hypotézy. Jen se závěrečná kapitola zdá jakoby nedokončená – chybí mi osobní zhodnocení práce, 

problémy, které řešitelku během zpracování potkaly, otázky na které odpověď nezískala a podněty 

pro budoucí studium této tématiky. Je však znát, že autorku téma zajímá a že se v rámci zpracování 

zvídavě rozhlíží po současném dění ve společnosti.    

 

Celkové zhodnocení práce 

Práce Hany Kopáčové vyhovuje nárokům kladeným na bakalářské práce. Je logicky strukturovaná, 

pečlivě zpracovaná a psaná čtivou a pěknou češtinou. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Porovnejte a diskutujte metody a výsledky své práce  v porovnání s metodami a výsledky v článku 

svého školitele, který se také zabýval územním rozložením religiozity: Havlíček, Hupková, Smržová 

(2009).  

Proč jste si konkrétní téma zvolila?   

Co osobně soudíte o úpravách metodiky sčítání (v otázce religiozity) mezi lety 1991, 2001, 2011? Jak 

byste ji případně změnila?  
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