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Kritéria hodnocení: Počet bodťr (0 - 10)

l Nárt,Črtost tématu práce 9

I Splněrií cí1ů práce 10

-l l.eorelická Část prácc t0

4
Praktická část práce
(anai.vtická část)

l0

) Pro.|ektová část
(řešící část)

9

ó Irormálrrí úroveň práce 10

CEI,KovÝ poČpr BoDŮ
(0 - 60)
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sp|něno rr:rdstanda rdně



t_ (odpovídá stLrpni ,,A.. podle ECTS)

Připomínky k práci:

Náročnost autorkou zvoleného tématu práce je dána zejména prostředím neziskového
selitoru. kde ťrčelová alokace veře.jných zdrojů omezuje prostol investic clo zveře.jňování
o rgani zace.
l etlretická část vlrodně popisu.je typologii, zaměŤení konltrétr'ií organizace,.|e.jí postavení na

tr:hu. Vc své struktuře systematicky směřuje k východiskům pro část analytickou.
Analytická Část uŽívá přiměřené metody, zpracování.je přelrledné. Výsledky.jsou oporou prc)

priiktickou aplil<aci v návrhu projcktu.
I)rrice se opírá o rhodně l,'olené zdroje. které jsoLr ]<ore]<tIrě a přesně citovány'
Oceriění zaslr-r1ru.je právě praktický význam výsledků práce, které napomohou zlepŠení PR
strategie konkrétr.rí organizace,

otázky k obhajobě:

1' .Iako zásadrrí riziko u projektu, který zpracováváte. vnírrráte.jeho zamítnuti. Zamíllutí z čí
Slran'v. můŽe nlít t'atální vliv na reallzací projektu? Lze pro tento případ učinit opatření. aby
k zátriktr pro.jektu nedošlo?

2, Organizace se ltterou pracujete, má své zaměření a cílovou skupinu. F,xistuje V tonto
prtlsti.edí typ prezentace organizace či inÍbrmační zdro.j. který.ie zde lrůře uplatnitelný.7

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP'

Prlrce nesplňu.je kritéria pro obhajobu DP (minimálrrě.jedno kr.itérium hodnoceno 0 body).
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