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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Diplomová práce v rozsahu 62 stran se zabývá tématem komunitních zahrad, které se začaly v českých městech 
objevovat v posledním desetiletí. Studentka si vybrala téma proto, že zahradničení a komunitní soužití lze obtížně 
spojit s městským životním. Zajímalo jí, co motivuje a láká městské obyvatele k sázení rostlin a pečování o ně, 
kde ve městech zahrady vznikají a jak jsou zajištěny před nezvanými návštěvníky.  
Jako hlavní cíl zvolila otázku, jaký význam má pojem „komunitní“ v názvu zahrad. Společnou prací vznikají totiž 
mezi zahradníky vztahy, které vytváří určitou formu komunity. 
Téma je pěkně pojato a je relevantní vzhledem ke studovanému oboru. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

1 

Důležitou teorií pro zkoumání komunitních zahrad je pro autorku teorie sociálního kapitálu a s ním související 
sociální vazby. Teorií chce porozumět znakům komunit.  
Autorka studovala řadu relevantních knih i článků ze zahraničí i domácí a cizojazyčné internetové zdroje.  
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Zvolenou metodou případové studie chce studentka porozumět reálnému životu členů v komunitě, významu, 
který pro ně má a co je vedlo k zapojení se do komunitního zahradničení. 
Pro zpracování případové studie použila polostrukturovaný rozhovor, dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování 
a data z dokumentů. Na základě rozhovorů připravila elektronickou formu dotazníku pro komunitní zahradníky. 
Otázky pro rozhovor i v dotazníku jsou voleny vhodně. Studentku zajímaly nejen sociální vazby mezi komunitními 
zahradníky, ale i zřizující organizace komunitních zahrad - organizace občanské společnosti, které mají vliv na 
utváření komunity. 
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1 

Výzkumná část je zpracována jako případová studie dvou pražských komunitních zahrad. Vedle zmíněných 
rozhovorů a dotazníkového šetření studentka prováděla pozorování, kterým se snažila porovnávat, jak se 
teoretická východiska sociálního kapitálu a sociálních vazeb projevují v prostoru obou komunitních zahrad. 
Výzkumný přístup, který byl zvolen, je vhodný, techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány. 
 

Kvalita závěrů práce 
 

1 

Závěry jsou uvedeny na ss. 38 – 55 a jsou rozděleny na dílčí části podle cílů zkoumání. Zároveň jsou 
formulována doporučení. 

 

Práce se zdroji 
 

1 

Studentka dodržela jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1 

Práce je vhodně strukturovaná, formulační i gramatická úroveň odpovídá magisterské práci. 
 

 
Celková známka před obhajobou:   1 
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Otázky k obhajobě: 

Na s. 32 je uvedeno, že organizace občanské společnosti … v roli zřizovatele …. odvádí klíčovou práci ve vedení 
komunity, v tvorbě pravidel a zajištění financování. 
Vysvětlete podrobněji zajištění financování komunitních zahrad i v souvislosti s typologií zahrad (s. 15). 

 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Jde o nové téma, dobře zpracované. 
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Podpis oponenta práce.  

 

 


