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Název práce: Návrh na zlepšení marketingové komunikace neziskového projektu Handipet Rescue se 
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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) 

Práce je neskutečně dlouhá a obsáhlá. Přestože autorka čerpá z mnoha literárních zdrojů, práce v mnohém 

substituje skripta (což nemá být cílem diplomové práce ani práce bakalářské!!!!!!!). Výhodou snad jen je, že je 

práce psána čtivě, velmi slušnou češtinou a strukturovaně. Nevím nicméně, PROČ někdo píše tak dlouhou práci 

v jakémkoliv stupni studia před PHD. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Viz předchozí komentář. Práce je dobrá, nicméně kdyby byla poloviční či třetinová a nezacházela do zcela 

zbytečných taxonomií (neziskový sektor, marketingová komunikace, typy komunikace, jako proč proč to je v 

bakalářské práci?????), ale vybrala si segment obsahu, byla by měla vetší přínos. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F.  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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná A 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práce je dobře zvládnutá, autorka cituje velké penzum teoretické i odborné literatury, správně cituje. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je strašně dlouhá, odpovídající skriptu či základu pro publikaci. Některé části práce, přestože dobře 

napsané a dobře strukturované, jsou zcela nadbytečné a nemají v práci logickou pozici (pokud by práce nebyla 

dílem, kterým je, ve kterém však správně zapadají). Podle názoru hodnotitele je autorka chytrá, zvídavá ve své 

oblasti, kterou chce chápat do posledního detailu, nicméně pravděpodobně práci nekonzultovala (v případě, že 

by konzultovala, pravděpodobně by práce nebyla tak dlouhá a obsáhlá) a z práce učinila skriptum namísto 

odborného textu. Práce by si zasloužila proškrtat (vyškrtané části ponechat pro další akademickou kariéru 

autorky). Pokud by autorka ráda pokračovala na PhD nebo se ráda podílela na zpracování výukové knihy či 

materiálu, rád s ní budu spolupracovat. Prace je dobrá ve všech ohledech, ale bakalářská práce má být o 

segmentu, na 30 stránek. Podotykam, že kdyby autorka odevzdala jakýchkoliv 30 stránek, bylo by to v podstatě 

dobré.   

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 6.6.2022                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


