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Hodnocení: 

 

1. Rozsah práce 

 Počet stran celkem (bez přílohy)     66 

 Počet stran příloh       --- 

 Počet titulů uvedených v seznamu literatury    8 KP + 3 PN + 53 I/EP 

 

2. Obsahová stránka  

 Splnění cíle (požadavků) zadání práce    1 

 Obsahová konzistence       1 

 

3. Formální a jazyková stránky práce      

 Jazyková úroveň (stylistika, práce s odbornou terminologií)  1 

 Práce s odbornou literaturou (citace, parafráze,  

       dodržení normy ČSN ISO 690)     1 

 Formální zpracování (členění práce, poznámky, 

       příloha, grafická úprava)      1 

 

4. Metodika práce 

 Adekvátnost zvolených metod práce     1 

 Využití podkladů z odborné literatury    2 

 Celkový přínos práce pro praktické využití    1 

 

5. Celkové hodnocení práce (slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce) 

Pozitiva: 

Sl. Čápová předložila k hodnocení informačně velmi bohatý text, ze kterého je zřejmý zodpovědný 

přístup ke studijním povinnostem a odvedení vskutku mravenčí práce; konkrétně mám na mysli 

pečlivý sběr dat (též šíři použité literatury a ostatních pramenů informací), analýzu výstupů 

z rozmanitých výzkumů věnovaných problematice pomoci potřebným, upřímnou snahu provést vlastní 

doplňující šetření u vybraných neziskových organizací, vyspělou strukturaci textu a dostatečnou 



argumentaci hodnotících soudů. Text může mít pro někoho snad až příliš deskriptivní charakter, na 

druhé straně ten jasně koresponduje s názvem práce a cíli stanovenými v Zadání bakalářské práce. 

Čtenář má po přečtení předloženého textu ucelenou představu o stávajících formách pomoci 

potřebným, vztahu české veřejnosti k charitě a základních motivech českého člověka pomáhat 

druhým. 
 

Celkově hodnotím bakalářskou práci sl. Čápové jako velmi zdařilou, snad až nadstandardní, a autorce 

doporučuji, aby se ji snažila „prodat“ i při jiné příležitosti než „jenom“ při její obhajobě před 

státnicovou komisí. 

 

Negativa: 

--- 

 

 

6. Otázky k obhajobě: 

a) Co to je sociální reklama? Uveďte několik jejích příkladů a zamyslete se nad využitím tohoto 

marketingového nástroje v oblasti, kterou jste popisovala. 

b) Je současná česká společnost sociálně solidární a občansky aktivní? Svůj názor doložte aktuálními 

empirickými údaji. 

c) Proč Češi pomáhají potřebným? Proveďte pracovní typologizaci zjištěných motivů. 

 

 

7. Navrhovaná klasifikace: 
 

výborně 

 

 

8. Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě:  
 

K obhajobě doporučuji. 
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Klasifikační 

stupnice 

1 2 3 4 

výborně velmi dobře dobře neprospěl(a) 

 


