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1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z
minus, dobře, nevyhověl/a 

 ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpe
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Bc. Jan Krejčí 
Dezinformační kampaně „zelených“ organizací a jejich d
regionu 
Cílem práce bylo analyzovat vybrané konkrétní případy zapojení 
„zelených“ organizací do (dez)informačních kampaní a vyhodnotit 
důsledky na rozvoj regionu. 
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 
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Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“.  

je rozpracování vysoce aktuálního a přitom poměrně kontroverzního tématu 
čními kampaněmi v oblasti životního prostředí a jejich převážně

asto i na samo životní prostředí. 

rámci ní byly podrobněji rozebrány jen tři víceméně náhodn
aniž by byl proveden hlubší screening těchto dezinformačních kampaní v ČR v posledním 

říkladu kampaní, jejichž dopad do regionu by zapůsobil pozitivn

říklad informační kampaně „zelených“ organizací v posledním
či fungování území? 

doporučena k obhajobě. 

ční stupeň2: VELMI DOB ŘE 

2013         Podpis vedoucího DP:  

 

slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dob

regionálních a bezpečnostních věd 

 „zelených“ organizací a jejich důsledky na rozvoj 

řípady zapojení 
h kampaní a vyhodnotit jejich 

nedosta-
tečná 

nelze 
hodnotit 

  
  
  
  
  

  

 X 

  

  

  
 X 
  

 kontroverzního tématu 
řevážně negativních dopadů 

ě náhodně vybrané kauzy, 
posledním období. Rovněž se 

pozitivně.  

posledním období s ryze 

velmi dobře, velmi dobře 


