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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je relevantní ve vztahu k oboru. Diplomantka se zabývá problematikou advokační funkce 
neziskových organizací zaměřených na náhradní rodinnou péči v ČR, kterou zasazuje do sféry 
občanského sektoru. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 1 

Stručné slovní hodnocení: 
V  teoretické části diplomantka vychází z definice neziskové organizace Salamona a Anheiera, 
pracuje i s dalšími definicemi. Pro potřeby diplomové práce dobře návazně vymezuje funkce 
organizací občanského sektoru. Základem pro metodologickou část je přehledně zpracovaná část 
charakterizující formy náhradní rodinné péče v ČR. Diplomantka na pozadí odborné literatury 
formuluje i své vlastní názory, které mají svou relevanci. Oceňuji vymezení legislativního rámce 
kvalifikovaným přehledem a zařazení citace právních předpisů v příloze diplomové práce.     

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  1 

Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka si jasně stanoví cíle práce a z nich vycházející výzkumné otázky. Cíle práce odpovídají 
tématu práce a  vycházejí z konceptuálního rámce práce.   

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Zvolený metodologický postup je relevantní k definovaným výzkumným otázkám. Je velmi dobře 
popsán.  Metoda případové studie je dobře zvolena. Diplomantka prokazuje dobrou schopnost 
analytické práce s dokumenty.  Zejména u diplomantky jako „neprávníka“ oceňuji analýzu právních 
předpisů a jejich změn. Pečlivě je zpracována část rozhovorů vedených s oslovenými aktéry, směřuje 
jednoznačně k zodpovězení položených výzkumných otázek.  

Kvalita závěrů práce 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka na základě velmi dobře provedeného výzkumu formuluje jasné závěry. Diplomantka na 
základě provedených závěrů jednoznačně formuluje i doporučení pro další výzkumy v oblasti 
náhradní rodinné péče.       

Práce se zdroji 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce se zdroji je na úrovni požadované pro diplomovou práci. Dodržuje jednotný standart odkazů 
na literaturu.  
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Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 2 

Stručné slovní hodnocení:  
Struktura práce je přehledná. Práce bych vytkla určitou formulační těžkopádnost. Drobné písařské 
překlepy kvalitu práce nesnižují 
 
 

Celková známka před obhajobou:  
1-2 s ohledem na výsledek obhajoby 

 

Otázky k obhajobě: 

1. U spolku Rozum a cit, z.s. analyzujete výroční zprávy za roky 2012, 2013 a 2015. Proč jste 

v této časové ose neanalyzovala výroční zprávy za rok 2014, kdy nabyl účinnosti nový 

občanský zákoník, který se musel zkoumaného subjektu dotknout. 

2. Jak byste charakterizovala vztah státu a občanského sektoru v ČR podle modelů  

a.  Younga 

b. Najama   
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Podpis oponenta práce: 

 

 


