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Autor/ka posudku 
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka si v tezích jasně vymezila téma práce, tohoto vymezení se drží a za pomoci plánované techniky směřuje 

k vytčenému cíli.  Drobných úprav ve srovnání s tezemi doznala pouze struktura práce, což je pochopitelné. 

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce je velmi pečlivě zpracována, tvoří vyvážený celek, autorka pracuje s relevantní literaturou, práci dobře 

metodologicky ukotvila, zvolenou výzkumnou techniku ovládla velmi přesvědčivě, výklad je veden logicky, 

závěry jsou podloženy zjištěními vzešlými z výzkumu.  

 

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 

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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Po formální stránce je práce velmi pečlivě zpracována a plně vyhovuje požadavkům kladeným na práci 

bakalářskou. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Kolegyně Marie Němečková se věnuje tématu, k němuž má vnitřní vztah. K práci proto přistoupila s velkým 

zaujetím a pečlivě, oceňuji, že i s příhodným odstupem. Práce se drží schválených tezí, není jí co vytknout, 

autorka výzkumnou metodu ovládla velmi přesvědčivě. Z pozice oponenta bych měl jen jednu obecnou 

připomínku. Autorka důsledně popisuje, jak se zobrazovala činnost sboru v médiích a jak se tento obraz 

proměňoval. Pro pochopení proměn efektivity PR strategie by dle mého soudu měla být posílena úvodní část 

práce, v níž by proměny PR strategie byly podrobě popsány (teze tento pohled slibují v plánované kapitole 2, ve 

výsledné práci je nám předložena nedlouhá kapitola 1.2 obecně popisující marketing a PR sboru bez 

výzamnějšího rozlišení popisu proměn aktivit ve vymezených obdobích). Dále se domívám, že by bylo 

přínosnější zaměřit se na analýzu médií, na něž PR aktivity sboru přímo cílily (ČT Art, Zprávičky atd. - viz 

kapitolu 1.2 a vyjádření paní Koťálové). Pak by obraz proměn, efektivity a zrcadlení PR kampaně sboru 

v médiích mohl býti plastičtější. 

I přes tuto přípomínku vnímám práci Marie Němečkové jako pečlivě zpracovanou studii, která zcela splňuje 

parametry bakalářské práce, text doporučuji k obhajobě a navrhuji jej hodnotit stupněm VÝBORNĚ.   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Změnily by se výsledky výzkumu, kdybyste analýze podrobila média, na něž byl dle vyjádření v kapitole 

1. 2 PR zájem sboru soustředěn? 

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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


