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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Téma je velmi relevantní a dobře zdůvodněno.  

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Konceptuální rámec hodnotím jako povedený. Uvítala bych trochu důkladnější propojení veřejné politiky s OS. 
Nutno ale říct, že obě oblasti autorka důkladně definuje.   

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka dobře formuluje cíle a výzkumné otázky.  

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka poskytla hluboký vhled do fungování uvedené organizace OS. 

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce je výsledkem velmi pečlivého výzkumu a analýzy, což se odráží i na záverech. 

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Nejednotný způsob citace data stažení u internetových odkazů, např. str. 37. V seznamu literatury chybí data 
stažení u internetových odkazů. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Grafická úprava je velmi kvalitní.  

 
Celková známka před obhajobou: 1  

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba práci 
nedoporučit k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 
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- Str. 30 „Nejen v anglicky mluvících zemích tak mají některé zastřešující organizace výsadní postavení a 

stát k nim…“, proč zrovna v angl. mluv. zemích? Není takové jednáni zakotvené např. v korporativisticky 

orientovaných zemích?  

- Trochu se pletou termíny stát a vláda.  

- Výborná kapitola 3. 

- Působí vůbec v Platformě ženy? Kolik má členů/nek? 

- Str. 57: „bez absence gesce Ministerstva práce“, nemá být v absenci? 

- Co autorka říká na pozastavení úspěšného projektu Housing First, o kterém se zmiňuje, novou 

brněnskou radnicí? 

- Zajímavý zdroj je tweet, např. na straně 64. Otázkou je, jak na něj odkazovat, odkazem, screenshotem? 

- Je zvláštní, že se otázka financování objevuje v jednotlivých pod-otázkách, ale není jí věnovaná 

samostatná kapitola. 

Jinak výborně, důkladně, poctivě napsána DP. 

 (Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 

potřeby.) 

 
Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

 

V Praze dne 15. srpna 2019 

………………………………………………. 

Podpis vedoucí práce.  

 

 


