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Text posudku:  

 

Marie Jakubcová si pro svou práci vybrala velmi zajímavé a potřebné téma. V neziskové sféře jsou PR 

stále oblastí, která je podceňovaná nebo nedostatečně zvládnutá. Pokud má navíc autorka s realizací PR 

projektu vlastní zkušenost, může se práce stát vítaným materiálem pro pracovníky jiných neziskových 

organizací. 

Obsah práce je logicky a smysluplně strukturován. Spolu s formulací cíle („poukázat na možnosti PR 

neziskových organizací“ – str. 8) vzbuzuje radostná očekávání, že se  podaří propojit obecnou teorii PR, 

známou z příruček, s praktickou realizací a potažmo doporučeními vyplývajícími z vlastní zkušenosti. 

První části práce nemám z výše uvedeného hlediska co vytknout. Marii se podařilo velmi inteligentně a 

zručně shrnout použitou literaturu v přehledný a jasný celek. Vybírá si literaturu vhodnou a nezastaralou, 

nemýlí se ani ve výběru internetových zdrojů. Citace jsou přiměřeně dlouhé a časté, formálně správné. 

S vědomím toho, že píše o „neziskovkách“ a pro ně, komentuje příležitostně obecné teze z hlediska jejich 

použitelnosti v nekomerční sféře. Zajímavá je i následující část práce, popisujicí, jak se týmu SADBy 

dařilo ( nedařilo) realizovat PR projektu Darujme vzdělání. Tento popis však má smysl pouze tehdy, 

pokud poznatky z něho vyplývající budou zdůrazněny, zobecněny, utříděny. Pokud by se  autorce  

podařilo zformulovat tipy a doporučení pro další aktivity podobného druhu. Tento aspekt práce se 

získaným materiálem se už Marii nepodařilo uchopit s takovou suverenitou, jakou prokazovala v první 

části své bakalářské práce. Považuji to za nešťastný nedostatek jinak výborné práce, zejména proto, že 

jsem přesvědčena, že Marie Jakubcová by byla schopna takové závěry snadno a rychle zformulovat. 

Práce doplněná o „Desatero tipů,  jak na PR v neziskovkách“  by  se stala, myslím, vyhledávanou 

příručkou pro leckteré kolegy. V rámci obhajoby bych Marii doporučovala zaměřit se alespoň ústně na 

výše zmíněné. 

Z formálního hlediska se jedná o práci kvalitní. Autorka se umí kultivovaně vyjadřovat, dobře formuluje.  

Práce je čtivá v nejlepším smyslu slova. Objevují se občasné chyby gramatické (Česká Republika – s. 8, 

20, 21; Salesiáni – s. 30; Olympijské hry – s. 35; uvádí místo uvádějí – s 35; typy místo tipy – s. 37, 

Vánoce, Vánoční – s. 57) a stylistické (vyzdvihujeme možnosti postupů – s. 8; nazírat úhly pohledu – s. 

10; můžeme zde zahrnout – s 12; ucelil pravidla – s. 23). Přesto  považuji práci i z tohoto hlediska za 

nadstandardní. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: viz text posudku 

Navrhované hodnocení: B – velmi dobře 
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