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Základní charakteristika práce. 

Empirická práce zabývající se občanskou participací v rámci urbánního plánování, studované na 

základě tří aktuálních případových studií z pražského prostředí. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cílem práce je analyzovat zapojení veřejnosti i radnic do projektů a popsat rozdíly mezi 

případovými studiemi na základě kritérií stanovených dle teorie. Autorka stanovuje i jasné 

hypotézy, které v závěru přehledně vyhodnocuje. (Konkrétněji popsaný výzkumný cíl, případně 

včetně obecnějšího pojetí hypotéz bych uvítala již v úvodu – tam je jen velmi obecně). 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda případových studií je zvolena adekvátně, její volba je odůvodněna a srozumitelně 

vyložena. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Převažuje empirická část nad teoretickou, což je ale u případové studie srozumitelné. Teoretická 

část ústí do shrnutí, které je sice dosti krátké, ale přehledně shrnuje praktické poznatky pro 

potřeby navazující empirické části. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Osnova práce reprezentuje precizní a přehlednou strukturu práce, jakožto i logický postup 

analýzy. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování…). 

V teoretické části si autorka velmi dobře připravuje půdu pro část empirickou, srozumitelně 

vysvětluje relevantní teorie a ve vzájemném srovnání poukazuje na jejich plusy a mínusy. Měla 

bych pouze připomínku ke stylu souvisejícím se strukturou kapitoly, která je zcela určena 

jedním z vybraných článků a každá ze zmiňovaných teorií je uvedena stylem „další článek 
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říká…“. Uvádění zdroje je samozřejmě v pořádku, přesto bych prezentování článků stylisticky 

trochu upozadila, aby struktura působila více autorsky a samostatně. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků…). 

Empirická část je velmi pečlivě zpracována: od uvedení základních hypotéz výzkumu, popisu 

metodologie, odůvodnění výběru případů, precizní a přehledný vývoj kauz jednotlivých případů, 

včetně tabulek znázorňujících naplnění určených indikátorů v jednotlivých případech. Výzkum 

svědčí o pečlivé přípravě, časové náročnosti a o osobním nasazení. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Oceňuji přehledné shrnutí jak teoretické, tak zejména empirické části, v němž se autorka 

vyjadřuje k potvrzení či nepotvrzení jejích hypotéz. Přestože shrnutí již obsahuje vyhodnocení 

případových studií, v samostatné kapitole závěru bych ocenila vedle konkrétních poznatků 

z výzkumu i obecnější zhodnocení přínosu výzkumu, srovnání s teoretickými či dřívějšími 

empirickými závěry, případně i naznačení výhledů a hpotřeb podpory participace do budoucna. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce splňuje kritéria odborného textu. Poznámku mám k abstraktu, který by měl obsahovat i 

zjištěné výsledky zkoumání, jen tak plní svou informační funkci pro další badatele. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje…) 

Rozsah i strukturu použité odborné literatury považuji za kvalitní, oceňuji pestrost datových 

podkladů k empirické analýze (úřední dokumenty, prohlášení, videozáznamy ze setkání, účast 

na setkáních). 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je psána odborným, ale dobře srozumitelným, čtivým jazykem. Ohledně členění textu bych 

zvážila rozdělit kapitolu 1.1. do podkapitol dle teorií. Obrazová dokumentace práci oživuje a 

usnadňuje čtenáři orientaci v pochopení problému. 

 

Další poznámky 

Podkapitola „Občansko-participační praxe České republice“ má mít číslování 1.1.2. (2.1.1.) a 

název by mohl být doplněn o podtitul „případ Prahy“ (neboť pouze k té se také autorka v 

kapitole vyjadřuje). 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci považuji za velmi aktuální, jak tématem, tak výběrem aktuálně probíhajících kauz. Oceňuji, 

že se kolegyně o tuto výzkumnou oblast zabývá dlouhodoběji, což se, myslím, pozitivně odráží 
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v profesionálním přístupu k provedení případových studií i v jejich zpracování. I přes výše 

uvedené drobné připomínky hodnotím práci jako výbornou. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Občanská participace může, jak zmiňujete, být i zneužita k legitimizaci či vzdání se odpovědnosti 

za politické rozhodnutí. Jaké podmínky participace zaručit, aby se tak pokud možno nedělo? 
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