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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
relevantní téma 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
nadstandardní rozsah literatury, zejména zahraniční, a to nejen s ohledem na to, že se jedná o 
poměrně specifické téma, o kterém proto není příliš publikací 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Celková struktura práce (cíl, vazba hypotéz na cíl, metody ověřování hypotéz) by mohla být o něco 
explicitněji uvedena tak, aby byla čtenáři zřejmější  
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) Viz výše 
Stručné slovní hodnocení: 
Viz výše 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce naplňuje vytyčený cíl ve smyslu analýzy a diskuse specifik marketingové komunikace 
definovaných organizací 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Stručné slovní hodnocení: 
DP zpracovává obtížně zkoumatelné téma, s čímž se ovšem autorka vyrovnává ne sice bezchybně, 
nicméně se ctí.  
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) N/A 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce v závěru formuluje některá doporučení pro organizace, nicméně přinášet řešení není 
předmětem ani cílem práce 
Kvalita vlastních závěrů 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
bez problémů 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Nadstandardní 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
v pořádku 
 
Celková známka před obhajobou: 1 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 

Jaké jsou klíčové obtíže při metodologickém uchopení daného tématu? 

Jaká je vazba hypotéz a prováděného výzkumu? 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 
tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

ne 

 

V Praze dne 12.6.2012 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


