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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 a

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 b

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 a

13 Úroveň projektové části práce 25 b

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  1,20 A  
 

 



Připomínky a hodnocení práce: 
 
Student Bc. Jiří Šlachta se věnuje PR tématu, které má teoretický, ale také důležitý praktický dopad. 
Činnost policie totiž patří k prioritám každé demokratické společnosti, české nevyjímaje. J.Šlachta jasně 
dokázal ve své diplomové práci, že výborně chápe teoretickou podstatu PR komunikace policie, dokáže ji 
podrobně analyticky popsat a také efektivně projektově zpracovat. Nicméně má oponent k obhajobě 
práce studenta následující tři otázky do diskuse:    
 

1) Nebylo by možné řadit komunikace Policie ČR systémově namísto do marketingových 
komunikací jen do public relations? Vždyť jsou prakticky všechny prostředky komunikace Policie 
ČR formami public relations… 

2) Do jaké míry se kryje reálný mediální obraz české kriminality s posláním Policie ČR předcházet 
PR komunikací kriminalitě a čelit ji? Zkuste vyjádřit aspoň některé diference. 

3) Vytváření pozitivní publicity v médiích je možné za předpokladu, že máme optimálně nastaven 
PR mix prostředků media relations. Jaké z nich by autor DP dosadil do její projektové části? 
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 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 
 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


