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Bakalářská práce se zabývá otázkami komunikace neziskových organizací s médii a 

možnostmi šíření informací o práci těchto organizací mezi veřejností.  

V teoretické části autorka popisuje možnosti využití jednotlivých médií a PR činností (např. 

tiskových zpráv nebo tiskových konferencí) při propagaci projektů neziskových organizací. 

Praktická část se zabývá realizací PR aktivit v rámci projektu Darujeme vzdělání Salesiánské 

asociace Dona Boska (SADBA), zhodnocením jejich přínosu a popisem nedostatků. 

 

Práce je přehledně graficky zpracována, jazyková úroveň je odpovídající. Seznam literatury 

obsahuje 18 tištěných publikací a 11 elektronických zdrojů. Uvádění citací odpovídá normě.  

 

Cílem práce bylo popsat možnosti neziskových organizací v oblasti PR aktivit a doporučit jim 

konkrétní činnosti, které by jim pomohly získat více finančních prostředků od veřejnosti – 

konkrétní uplatnění PR činností pak bylo ukázáno na projektu Darujeme vzdělání. 

Cíl se podařilo autorce z větší části naplnit – přínosem práce je především kapitola 3, která 

popisuje, jak stanovit cíle PR aktivit, cílovou skupinu a jak vybrat vhodné aktivity. Je vidět, 

že autorka při koncipování této části vycházela ze zkušeností s vlastní PR činností během 

projektů SADBY.  

 

Nedostatky práce vidím především v prvních dvou kapitolách teoretické části – za 

nadbytečnou považuji v tomto typu práce snahu o definici public relations a také popis 

základních funkcí jednotlivých médií – tyto dvě části příliš nezapadají do celkové koncepce 

práce. Domnívám se, že autorka měla spíše více místa věnovat konkrétním radám pro 

neziskové organizace při komunikaci s médii – vzhledem k tomu, že uvádí, že PR tým 

SADBY pracuje na propagaci projektů již tři roky a jeho členové mají vzdělání v této oblasti, 

dá se předpokládat, že již získali dost zkušeností s PR aktivitami, takže autorka mohla použít i 



výsledky z jiných projektů, čímž by se rozšířilo praktické využití této bakalářské práce pro 

pracovníky neziskových organizací, což bylo jedním z cílů práce. 

 

Dále je překvapivé, že PR aktivity projektu Darujme vzdělání vykazují podle autorky více 

nedostatků než kladů – proč si vybrala tento projekt, který byl v oblasti PR spíše neúspěšný, 

proč jej neporovnala s projektem, kde bylo PR úspěšnější, případně proč nedoporučila, co by 

měl tým dále dělat, aby se jejich činnost zlepšovala, když nyní, jak uvádí „v rámci PR se 

nezlepšujeme, nereflektujeme a činíme to tak, jak se to vždy dělalo a tak nějak fungovalo“.  

 

Otázky: 

Proč si autorka vybrala zrovna tento projekt? 

Proč nepoužila více zkušeností z minulých let činnosti PR týmu? 

Co by doporučila PR týmu SADBY, aby svou činnost zlepšil? 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm B – C podle průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne 20. 12. 2013                                             …………………………………. 

                                                                                       RNDr. Mgr. Ivana Čihánková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


