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Autorka práce si klade za cíl popsat různé typy on-line komunikace, které mohou neziskové 

organizace využít především v oblasti svého marketingu a fundraisingu. Důraz klade zejména 

na charakteristiku kvality webových prezentací, součástí práce je i praktická analytická část. 

 

Diplomová práce je rozčleněna do několika teoretických kapitol, které se zabývají základními 

termíny souvisejícími s tématem (představení neziskového sektoru a fundraisingu, způsoby 

komunikace v prostředí internetu, aj.), postupně se zužují na jádro práce, tedy specifika 

využití webu a sociálních sítí a pravidla kvality webových prezentací. Závěr je věnován 

analýze webových prezentací 5 vybraných neziskových organizací působících v oblasti 

sociální rehabilitace pro děti a dospívající mládež, a to pomocí metody heuristické analýzy 

v kombinaci s dotazníkovým šetřením. Hypotézy, které si diplomantka na počátku vlastního 

šetření stanovila, byly z části potvrzeny, z části vyvráceny (2:2). 

 

Osobně shledávám velmi zajímavou právě praktickou část, především záběr a detailnost 

zpracování otázek heuristické analýzy; v teoretické části bych naopak uvítala rozšíření textu 

k marketingové komunikaci na internetu a charakteristiku specifik jejího využití ze strany 

neziskových organizací. Pro úplnost jasného vymezení obsahu práce bych navrhovala 

v předmluvě zmínění internetu pouze jako nástroje vnější komunikace neziskových 

organizací, použití nástrojů pro potřeby vnitřní komunikace se autorka v práci nevěnuje.   

 

Záměr i dosažené výsledky práce se plně shodují se zadáním diplomového úkolu. 

 

Rozsah použité literatury i časová aktuálnost použitých zdrojů splňují kritéria odborné úrovně 

diplomové práce. Formální a gramatická úroveň je v pořádku, velmi pěkné grafické 

zpracování spolu s vhodně zvolenou stylistikou celkově zvyšuje čtivost práce.  

 

  

Doplňující otázka pro obhajobu: 

1/  Mohla byste shrnout hlavní doporučení /jakési desatero/ týkající se webových prezentací 

neziskových organizací postavená na výsledcích otázek Vašeho dotazníkového šetření?  

 

 

 

DP splnila zadání, doporučuji ji k obhajobě. 

 


