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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 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Téma je pro obor Studia občanského sektoru velmi relevantní. Velmi promyšleně nasedá na teorie 

občanské společnosti a veřejné politiky, navíc zpracovává velmi aktuální témat práva občanů na 

dostupného bydlení. 

  
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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Teoretický rámec práce je velmi dobře strukturovaný a promyšlený. Autorka zpracovala značné 

množství relevantní teoretické literatury a navíc jasně vymezila, jak se bude k popsaným teoriím 

vztahovat v empirické části.  

Teoretická část pokrývá vymezení pojmu veřejné politiky (1), občanské společnosti (2) a především 

vztahu OOS a státu (3) z hlediska čtyř různých perspektiv. V neposlední řadě strategie lobby (4), jako 

prostředků advokační činnosti.  

Teorie jsou vhodně zvolené jako rámec empirického výzkumu i zvoleného předmětu zkoumány 

Platformy pro sociální bydlení.  

 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Výzkumné cíle jsou definovány velmi jasně a úzce. Jedná se o deskriptivní případovou studii. 

Výzkumné otázky jsou pak jasně zodpovězeny jak v analytické, tak v závěrečné části práce. 

Cílem je analýza střešní organizace Platforma pro sociální bydlení a jejího lobbystického působení ve 

veřejné politice. 

 

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? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Autorka zvolila jako výzkumný design případovou studii a jako metody sběru dat pak hloubkové 

rozhovory, zúčastněné pozorování a analýzu dokumentů. Autorka se také pokouší kriticky reflektovat 
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svou roli v Platformě a jako možný limit práce.  

 

Autorce se podařilo prostudovat velkou spoustu dokumentů a ukázala, že velmi dobře zná prostředí, 

ve kterém Platforma působí a jeho souvislosti z hlediska legislativy, kompetence jednotlivých orgánů 

státní správy i dalších aktérů. 

 

Autorka volbu respondentů velmi transparentně zdůvodňuje. Podle mého názoru by však analýze 

prospěl i pohled kohokoliv jiného na činnosti Platformy, než jejích klíčových aktérů Platformy. Data 

tedy nejsou doplněna výpověďmi nikoho ze státní správy, obcí, konkurujících NNO ale ani 

z organizací OS zastoupených v Platformě. I sama výzkumnice se pohybovala uvnitř platformy, jedná 

se tedy o data, které velmi precizně a do hloubky popisují perspektivu insiderů. 

Její volba v práci více pomohla naplnit především cíl – analýzy advokačního působení platformy ve 

veřejné politice. 

 

Je třeba také doplnit informace o délce a struktuře rozhovorů i formátu dokumentace zúčastněného 

pozorování a jeho analýzy.  

 

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: 
 

Autorka velmi přehledně odpovídá na výzkumné otázky a představuje ucelené informace o fungování 
Platformy jako hráče ve veřejné politice.  

Jedinečná data obsahuje kapitola o lobbingu a popis strategií, které organizace realizovala a realizuje. 

Jako přínos práce hodnotím také popis bariér prosazování zájmu Platformy. 
 

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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Citace a zdroje literatury jsou v pořádku. 
 

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

1- 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Práce je jasně strukturovaná, jen číslování kapitol v empirické části by zasloužilo přehlednější 
hierarchii pro přehlednost. Abstrakt shrnuje jen teoretickou část práce. 

Práce je napsaná přehledným a čtivým jazykem. V empirické části pak vhodně využívá citace 

respondentů pro doplnění svých interpretací. 
 
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. 
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Otázky k obhajobě: 

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

 

- Jaké aspekty popsaných strategií lobbyingu jsou podle vás přenositelné v rámci OOS? Jaké 

jsou podle vás charakteristiky kompetentního lobbisty OOS? Do jaké míry je podle vás 

advokační praxe Platformy přenositelná? 

- Jaké mohou být další bariéry v prosazování zájmů Platformy pramenící z vlastního nastavení 

platformy, kromě nedostatečné kapacity? 

- Jak probíhá rozhodování v Platformě o tom, jakou formou bude probíhat advokační činnost a o 

finálních verzích publikovaných dokumentů? 

- Jaké zdroje a respondenty by šlo využít pro doplnění analýzy specifik Platformy o pohled 

někoho zvenčí a proč se autorka rozhodla nezapojit do výzkumu ani členské organizace 

Platformy? Jak by se podle vás při zapojení dalších respondentů změnil charakter práce? 

- Do jaké míry reflektují klíčoví aktéři Platformy bariéry v prosazování jejich zájmů? 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

Celkově je práce velmi dobře strukturovaná a srozumitelná. Pojednává již dlouho aktuální téma – 

přípravu zákona o sociálním bydlení. Autorka prokázala, že se v problematice sociálního bydlení velmi 
dobře orientuje. 

Autorka prokázala znalost literatury a schopnost strukturovaně interpretovat teorie i data a tyto 

vzájemně propojovat. 
 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


