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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce odpovídá svým obsahem schváleným tezím jak v cíli, tak v technice a struktuře práce, včetně vhodně
zvolených případových studií.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Vzhledem k rozsáhlosti zvoleného tématu autorka představila téma v jeho podstatných aspektech a všimla si
nejzajímavějších PR aktivit v této oblasti. Zároveň na konkrétních příkladech ukázala obecné principy PR ve
sféře neziskového sektoru. Potěší i autorčina osobní zaujatost a respekt k tématu, které jsou z práce cítit.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Všechny hodnocené aspekty shledávám jako adekvátní. V textu jsem výjimečně narazil na drobné pravopisné
prohřešky, zjevně vzniklé spíše omylem, neboť se netýkají smyslu ani odborné terminologie. Příhohy jsou
vhodné, živé a ilustrativní, jen bych možná považoval za užitečné přílohu rozšířit o více ukázek.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Domnívám se, že jde o zajímavou práci, která mapuje v celkovém pohledu i v jednotném kontextu téma, které
takto zpracováno není. Při úvodní osobní konzultaci jsme se zamýšleli nad tím, že dříve populární téma
v poslední době prodělává velkou krizi a pro jeho popularizaci by bylo třeba začít používat nové strategie - práce
však ukazuje, že toto téma žije a hledá si své cesty nových způsbů PR, což autorka dobře zachytila.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Zdá se vám, že potenciál tématu je při jeho stoučasné podobě PR dostatečně využitý, nebo jste během
psaní práce zahlédla nějaká "bílá místa" s potenciálem rozvoje PR?
5.2
Která společenská oblast kromě sportu Vám přijde pro PR vašeho tématu ještě vhodná?
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!

