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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Zdeňka Picková

Obor:

Geografie‐Historie

Název práce:

Katolické misie ‐ geografická analýza

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

94

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Požadavky zadání jsou splněny, práce mu odpovídá po obsahové i formální stránce.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka vypracovala práci zcela samostatně s použitím citované literatury, konzultace využívala
pravidelně.
Otázky k obhajobě:
V práci uvádíte celé spektrum názorů na současné misie ‐ od smířlivých až po ostře odsuzující. Kam
se na této škále stavíte vy osobně?
V práci poměrně masivně využíváte ʺvnitromisijníchʺ statistik poskytovaných vatikánskou Agenzia
Fides. Předpokládám, že jejich definice katolíka se přidržuje oficiální církevní definice podané
kodexem kanonického práva (osoby, které byly pokřtěny v katolické církvi nebo byly do ní přijaty a

formálním úkonem od ní neodpadly). Ve sčítání je ovšem zpravidla za katolíka považována osoba na
základě její vlastní deklarace, což, předpokládám, vede k nesouladu s ʺvnitrocírkevníʺ a ʺstátníʺ
statistikou ‐ mohou tím být nějak zkresleny počty věřících na jednotlivých kontinentech prezentované
v práci?
Otázka mimo rámec práce, jen ze zvědavosti: Je možné najít v teritoriálním rozmístění ʺcílůʺ misijních
aktivit nějaké kulturně nebo historicky podmíněné závislosti (např. že misionáři z jednotlivých
evropských zemí se zaměřují tradičně jen na určitá misijní území)?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.
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