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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) 
Diplomantka se drží tezí, přidává jen (a změnu vysvětluje) podkapitolu o firemní komunikaci a kultuře, což je 
k dobru věci, taktéž přidává některé tituly literatury, které v době zadání nebyly ještě k dispozici.  
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Celkově se ovšem práce neopírá o dostatek konkrétní odborné literatury a jako jeden z hlavních zdrojů cituje 
interní časopis DP Kontakt, k němuž nezaujímá dostatečně kritický odpstup. Na dané téma mohly být využity 
např. odborné články. Diplomantka nicméně používá tematicky relevantní veřejné zdroje.    
 
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 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce není formálně zcela precizní (uvozovky, nejednotné citace, zarovnání textu do bloku, velikost písma, 
mezery po tečkách, interpunkce – městská, hromadná doprava bez čárky), některé formulace jsou nezřetelné, 
obrat "tyto budou popsány" není vhodný.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Hlavní výtkou je kromě přílišného využívání interního zdroje bez ne zcela kritického přístupu také zahrnutí 
některých aktivit, jejichž souvislost s CSR je sporná, resp. by bylo třeba více vymezit firemní komunikaci a 
funkci interní tiskoviny v rámci těchto aktivit. Doporučení v závěru textu jsou spíše vágní, bylo by možné 
zpracovat je konkrétněji, některé kapitoly jsou pouze "nakousnuté". Pasáž o vzniku a proměnách městské 
dopravy v Praze je zajímavá, stejně jako popis komunikačních aktivit DP zejména v 1. části analýzy. Téma je 
společensky důležité a pro DP by mohla práce sloužit alespoň jako úvodní inspirace k dalším iniciativám 
v oblasti společenské odpovědnosti.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na s. 28 konstatujete, že ekologickým projektům DP chybí jasná vize: jak byste konkrétně postupovala, 

které kamapně podpořila nebo které konkrétní činnosti v této oblasti ze strany DP zahájila a proč? 
5.2   
 
 
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! 
 


