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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucího práce  Posudek oponenta  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Brůnová Lada

Název práce: Podpora lidí s tělesným postižením. Projekt „Práce na míru šitá“
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: PhDr. Dolanský Pavel
Pracoviště: IKSŽ

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)
Lehké odchýlení od původní struktury práce, jež diplomantka zmiňuje v ůvodu, je akceptovatelné. 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Vedle poměrně slušně zastoupené literatury o sociálním marketingu (převážně cizojazyyčné), postrádám hlubší 
zakotvení v teorii komunikace; jediný titul (Přikrylová - Jahodová) má spíše příručkový charakter.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce 3
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.)

3

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 4



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Obrazová dokumentace vhodně dokresluje textovou část.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.) 
Práci jsem převzal v průběhu jejího rozpracování, neboť původní vedoucí V. Jirků ukončil na začátku roku 2011
s Katedrou marketingové komunikace a public relations UK FSV spolupráci. Diplomantka zvolila téma 
pohybující se na rozmezí sociálního marketingu a sociální a zdravotní politiky, konkrétně projekt podpory 
občanů s tělesným postižením. Celkem jednoduše a přímočaře začíná pojmem corporate social responsibility 
(společenskou odpovědností firem), pokračuje komunikací v sociálním marketingu, charakteristikou občanského 
sdružení Asistence, představením projektu "Práce na míru šitá" (s analýzou cílové skupiny a jednotlivých složek 
komunikačního mixu), až k navrhovaným změnám v komunikaci občanského sdružení. Zejména tato doporučení
jsou pozitivním vyústěním bakalářské práce.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Proč se většina neziskových organizací v České republice.potýká s nedostatkem finančních prostředků? Je 

to způsobeno obecným nezájmem institucí i celé občanské společnosti?
5.2 Velmi často slyšíme u nás i v zahraničí názor, že velké korporace se různými filantropickými projekty

pouze snaží vylepšit svou pošramocenou pověst. Také si to myslíte?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

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

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!




