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

1.1
1.2
1.3
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v práci
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a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
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
2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka postupovala strukturovaně. Ve své práce správně pracovala s metodologickým aparátem a prezentovala
svoje zhodnocení a závěry.
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
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Autorka práci obohatila obrazovými
přílohami.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka se věnuje aktuálnímu tématu, které nebylo doposud zpracováno. Autorka při zpracování vycházela
z mnoha relevantních odborných zdrojů, které se věnují nekomerčnímu marketingu, přípravě strategie
v komunikaci pro neziskový sektor a nakonec samotnému projektu Světluška. Díky takto obsáhlé rešerši byla
zpracována kvalitní analýza vývoje projektu Světluška a komunikačních aktivit, které ve zkoumaném období
používala.
Autorka práci obohatila vlastním výzkumem, který byl zaměřen na vnímání projektu Světluška a komunikačních
aktivit. Na základě výsledků analýzy komunikační strategie v letech 201-2013 a výsledků z provedeného
výzkumu vzešlo zhodnocení fungování projektu. Dalším přínosem, který lze v práci spatřovat je to, že autorka
představila svoje návrhy na komunikační strategii projektu Světluška do dalších let, které lze považovat za
inspirativní.
Lze říci, že autorka k tématu přisoupila poctivě a práci lze celkově považovat za výbornou.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V práci uvádíte mnohé nestátní neziskové organizace, které pomáhají nevidomým. Používají tyto NNO
stejné komunikační aktivity jako projekt Světluška nebo jsou zde některé jiné a natolik zajímavé, že by se
jimi mohla Světluška v budoucnosti inspirovat; zdůvodněte svoji odpověď.
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!

