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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

 Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně  

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení:   
Diplomantka si sama aktivně zvolila téma, které má přímý praktický dopad pro klub. 

Pracovala velmi samostatně a v dostatečné míře také konzultovala, což svědčí o 

zodpovědném přístupu. Cíle práce jsou stanoveny jasně, ale vzhledem k rozsahu práce měly 

zahrnovat i návrhy na zlepšení a také prezentaci klubu I.FK Příbram. V teoretické části 

autorka prokázala velmi dobrou orientaci v problematice a také výběr literatury dostatečně 

široký. Pisatelka evidentně umí s literárními zdroji adekvátně zacházet a dokáže skloubit 

různé pohledy na danou problematiku. V teoretické části se také objevují vlastní stanoviska a 

komentáře, což je bezesporu přínosné. Celkově se autorce v této části podařilo představit 

poměrně ucelený přehled nejdůležitějších pojmů a funkcí v oblasti PR. Tato část práce je však 

možná až nadměrně rozsáhlá (zejména díky téměř absolutnímu výčtu mediálních prostředků 

PR), i když obsahuje i prvky vlastní analýzy (např. na s.37) včetně interpretací. Celková 



úprava práce je velmi dobrá,  využívá barevných obrázků a barev vůbec, což je někdy velmi 

nápadité (např. s.20) 

Vlastní analýza je postavena na kvalitativních metodách, které se vzhledem k cílům práce jeví 

jako adekvátní. Je jen škoda, že diplomantka do řešení míchá teoretické výklady, což není 

nejvhodnější z hlediska přehlednosti práce a působí až poněkud chaoticky. Na druhé straně je 

třeba přiznat, že z tohoto pohledu je každá kvalitativní analýza velmi náročná. 

Zpracování celé DP muselo být velmi náročné a zachycuje celou řadu PR nástrojů. To je třeba 

ocenit. Na druhé straně nemohla jít analýza příliš do hloubky a nakonec hlavním přínosem se 

jeví přehled, kterých prostředků public relations klub využívá a kterých ne. Svým celkovým 

rozsahem, formou i obsahem práce splňuje požadavky, kladené na práci diplomovou. Práce je 

přínosná zejména z pohledu klubu I. FK Příbram, pro který může mít i přímé praktické 

využití v oblasti public relations.  

Připomínky:  

 

1. Cíle práce jsou stanoveny jasně, ale vzhledem k rozsahu práce měly zahrnovat i 

návrhy na zlepšení.  

2. Občasné nepřesnosti v citování zdrojů. Např. na s.11 je přímá citace bez uvedení 

stránky zdroje. Protože jde o ojedinělou záležitost, a v naprosté většině je literatura 

citována správně, považuji to za marginální nepozornost.  

3. Řešení a metodika vlastní analýzy je nevhodně promíchána s teoretickým (a v tomto 

kontextu nadbytečným) výkladem. Působí to nepřehledně až chaoticky. 

4. Prezentace klubu I.FK Příbram by logicky měla být zmíněna v cílech, nebo alespoň 

úkolech práce. 

5. Závěry analýzy někdy nejsou podloženy nějakými tvrdými daty, ale spočívají jen na 

subjektivním názoru (odhadu) pisatelky. Např. na s. 59 úsudek o nevhodnosti hymny. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou stopu zanechalo pro  corporate identity období spojované s Duklou Praha?  

2. Na základě jakých dat byste mohla potvrdit vaši hypotézu (s. 59), že hymna klubu 

není vhodná?  

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby  velmi dobře.     

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 27.8. 2015        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


