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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství: 

Posouzeno             

Posouzeno – podezřelá shoda         

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

 

Studentka zpracovala ve své bakalářské práci fundraisingový plán neziskové organizace Klokánek Janovice 

nad Úhlavou na období roku 2023. Tím byl zároveň naplněn i v úvodu vymezený cíl práce. Fundraisingový 

plán byl zpracován ve třech variantách - realistické, optimistické a pesimistické. Teoretická a praktická část 

na sebe navazují a celá práce má jasnou strukturu. Návrhy fundraisingových aktivit jsou uplatnitelné 

v praxi. K samotné práci mám drobné výhrady jednak formálního charakteru (jazyková úprava včetně 

gramatických chyb, nepřehledné užití zkratek a další) a pak také obsahového charakteru a stylu použití 

odborné terminologie. Autorka práce často používá vágní a subjektivně zabarvené hodnocené 

ekonomických problémů bez doložení faktů (např. "dle autorky je nejekonomičtější varianta", "opravdu 

vážná situace"). Tab. 3 by jistě zasloužila doložit i vývoj počtu dětí po roce 2015 a hlavně predikce, jak se 
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tento počet bude vyvíjet do budoucna. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím předloženou 

bakalářskou práci kvalifikačním stupněm "velmi dobře".  

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

1. Zpracujte stručné srovnání, jak si stojí Klokánek Janovice nad Úhlavou v porovnání s jinými Klokánky 

v rámci České republiky. Na základě výsledků navrhněte možná zlepšení.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 29.8.2022        Podpis hodnotitele  


