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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 A

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 A

3 Přístup ke konzultacím 15

4 Samostatnost při zpracování 10

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 B

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 B

7 Metodologická kvalita postupu 20 C
8 Struktura a logika textu 25 A

9 Úroveň teoretické části práce 25 A

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 A

11 Práce se zdroji v textu 25 A

12 Úroveň analytické části práce 25 B

13 Úroveň projektové části práce 25 A

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 A
15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 A

16 Jazyková úroveň práce 10 A
17 Formální úroveň práce 10 A

Celkové hodnocení  1,22 A

 
Připomínky a hodnocení práce: 
V analytické části práce je prezentován spíše popis stávající komunikace, která není 
příliš hodnocena z hlediska cílových skupin a cílů komunikace (dá se nicméně usoudit, 
že cíle v tomto smyslu organizace nemá). Dále by se dalo diskutovat o vypovídací 
schopnosti dotazníkového šetření vzhledem k velikosti a charakteristice výběrového 
souboru, na druhou stranu takto případně vzniklé nepřesnosti by neměly mít vztah ke 
kvalitě návrhu prezentovaného v projektové části. Ten je zcela jistě nejsilnější částí 
diplomové práce a byl-li by realizován, zavedl by, obrazně řečeno, řád do současného 
chaosu. Silnou stránkou práce je též prakticky bezchybná formální a jazyková redakce.  
Otázky k obhajobě:  
Dalo by se říci, že stávající komunikace útulku má nějaké cíle, nebo je pouze nahodilá?  
V jakém vztahu jsou a měly by být komunikační aktivity v rámci projektu Němá tvář a 
tohoto návrhu?  
Bylo by možné uvažovat o spolupráci podobných zařízení v různých městech na 
společné marketingové komunikaci?  
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