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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) 

 

Cíl práce i technika odpovídají schváleným tezím. Výsledná práce se liší pouze ve struktuře, na tuto změnu však 

dipomantka velmi dobře reflektovala a změny práci nepochybně prospěly.   

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

Bezpochyby největším přínosem práce je její původnost a schopnost hledat pochopení v různorodých zdrojích, 

jejichž důvěryhodnost a kvalita byly pečlivě prozkoumány. S vybranou literaturou pracovala diplomantka 

kriticky a byla z ní schopná vyvodit hodnotné a relevantní poznatky, které pak použila při sestavování a 

uskutečnění empirického výzkumu. Výzkum pak zvládla s velkou pečlivostí a data odborně interpretovala jak 

slovně tak graficky. Celá práce je vpodstatě primárním výzkumem, diskutujícím a analyzujícím obraz papeže 

Františka jak v zahraničí tak u nás, což je však nejen silnou ale i slabou stránkou práce. Tento přístup vedl 

k zanedbání teoretického zarámování práce, které zde zcela chybí. Práce mohla být velmi přínosná například pro 

studium (1) církevní komunikace, čímž by se mohla inspirovat díly jako jsou Transforming Parish 

Communications: Growing the Church Through New Media (Landry 2014) a Communication and Conflict 

Management in Churches and Christian Organizations (Gangel a Canine 1992), nebo například pro (2) 

náboženské vůdcovství, o kterém mimo jiné publikuje The Journal of Religious Leadership, apod. Poznatky 

z těchto zahraničních děl by autorce jednak pomohly teoreticky uchopit závěry jak ze sekundárního tak 

z primárního výzkumu, a zároveň by tak diplomantka mohla informovat o jejich uchopení českými deníky, což 

by výrazně zvýšilo teoretický přínos této nesporně zajímavé práce.  



 

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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Jedná se o logicky a velmi přehledně strukturovanou práci, která se drží požadované grafické úpravy, 

poznámkového aparátu a citační normy ve všech detailech. Zvolené přílohy jsou vhodné a práci podporují. 

Závěry jsou podložené originálním a dobře provedeným výzkumem, méně se však opírají o relevantní teoretický 

rámec. Práce má vysokou styslistickou a jazykovou úroveň, jen místy postrádá odbornost v oblasti mediálních 

studií. Celkově je však práce velmi bedlivě vypracovaná, čtivá a v mnoha ohledech opravdu zajímavá, hodnotná 

a originální.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

      

Přes poněkud zásadní výtku k teoretickému rámci práce autorka vypracovala kvalitní diplomovou práci 

založenou na nepochybně původním a dobře zvládnutém empirickém výzkumu, který prezentuje v dobře 

strukturované a přehledné formě. Práci rozhodně doporučuji k obhajobě.   

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Stručně navrhněte teoretické zakotvení a teoretický přínos Vaší práce, který byste použila, kdybyste 

chtěla Váš výzkum publikovat v odborném časopise.   

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! 

 


