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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) 

Výber témy a jej zameranie ukazujú na premyslený a dôkladný výber problému ktorý bol v 

bakalárskej práci riešený. 

 

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) 

Predložená bakalárska práca spĺňa kritéria kladené na tento typ kvalifikačných prác. Z 

formálneho hľadiska je práca rozdelená do troch kapitol a záveru. Jednotlivé časti sú 

vhodne zamerané a vzájomne účelne prepojené.Formálne spracovanie má veľmi dobrý štandard, bakalárska 

práca práca je optimálne a zrozumiteľne štrukturovaná, jednotlivé časti sú pomerne vyvážené,oceňujem 

prehľadnosť a kompaktnosť celého textu, vzájomnéprepojenie jednotlivých častí je plynulé a odkazy na literárne 

zdroje, alebo poznámkový aparátsú adekvátne.  

 

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)  

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Základom PR je komunikácia, ktorá napomáha nadväzovaniu a udržiavaniu vzájomného porozumenia, dôvery, 

rešpektu a sociálnej zodpovednosti komunikačných partnerov-organizácie a jej verejnosti.Spracovanie 

teoretických východísk riešeného problému umožňuje postaviť aplikačnú časť posudzovanej práce na dobrých 

základoch. Metodologický postup je vcelku dodržaný, samotné spracovanie dokumentuje zodpovednosť a 

dôslednosť v prístupe ako aj špecifičnosť výskumného zámeru. V práci sú opodstatnene a jasne uvedené 

výskumné otázky,ktoré sú zdôvodnené a precizované v jednotlivých blokoch obsahovej analýzy. Autorka 

dôkladne charakterizuje analyzovaný materiál, ktorý je zodpovedne zvolený, rešpektuje jeho špecifiká 

 Text nie je preťažený a v samotnom diele sú uvádzané podstatné aspekty analyzovaného javu. . 

 

 

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

5.1 PR etické princípy a spôsoby hodnotenia ich účikov 

5.2 Strategický krízový manažment - príprava na krízu. 

 

 

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! 

 


