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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 práce je relevantní pro obor. Práce vychází a navazuje na dosavadní poznatky o zvoleném tématu jak ze 
zahraniční, tak české literatury a zároveň je výzkum koncipován tak, že přináší nové poznatky o komercionalizaci 
českých OOS, která je nahlížena z perspektivy manažerů zvolené OOS. 

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? 

1-2 

Stručné slovní hodnocení: 
Teoretická část práce obsahuje tematicky všechny relevantní oblasti vzhledem ke zvolenému tématu práce. 
Jestliže v první části, která je věnovaná financování OOS studentka pracuje spíše s českými zdroji, tak v části 
věnované komercionalizaci využívá jak českou, tak i zahraniční literaturu. To ji umožnilo diskutovat určité rozdíly 
v chápání komercionalizaci, které se objevují v zahraničí a v ČR. Uvedené poznatky následně studentka využívá 
pro formulaci výzkumného problému a otázek.  

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 a otázky vychází a navazují na poznatky uvedené v teoretické části práce. Jsou formulovány 
z metodologického hlediska vhodně.  

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: 
Zvolený výzkumný design případové studie je vhodným designem a jeho volba je řádně zdůvodněna. Zkoumaný 
případ je zvolen dobře a v metodologické části práce i v úvodu empirické části práce dostatečně představen. 
Studentka také vhodně volí vzhledem k designu výzkumu více technik sběru dat (rozhovory, dokumenty, 
zúčastněné pozorování), které ji přináší bohatá data a pohled na problém z různých perspektiv. 

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

1 

Empirická část práce považuji za zdařilou. Systematicky jsou prezentována jednotlivá zjištění s využitím dat 
z různých zdrojů, kterými jsou uvedené intepretace vždy vhodně doplněny. Postupně se tak čtenář může 
seznámit se zajímavými poznatky o motivacích manažerů organizace pro komercionalizaci svých aktivit, 
s konkrétními podobami napětí mezi sociálním posláním organizace a požadavky tržního prostředí, které 
formulovali manažeři či je identifikovala výzkumnice v rámci zúčastněného pozorování., atd. V závěru práce svá 
zjištění studentka dále zasazuje do kontextu dosavadního poznání o komercionalizaci OOS, které prezentovala 
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v teoretické části práce.  

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Nemám připomínky 
 
Celková známka před obhajobou: výborně 

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: 

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

1) V teoretické části práce je reflektován určitý rozdíl v chápání komercionalizace v zahraniční literatuře a 
v českém prostředí OOS (viz. Vaceková, Valentinov, Nemec 2016). Je možné také z vašich zjištění 
potvrdit rozdílné chápání komercionalizace českými manažery u vámi zkoumaném případu ve srovnání 
s poznatky ze zahraniční literatury? 

2) Mohl by vámi zvolený případ sloužit jako příklad dobré praxe, jak se mohou OOS vyrovnat s riziky 
komercionalizace a využít ji k naplnění svého poslání? Byla byste schopna pojmenovat určité principy, 
které tuto jejich praxi utváří?   

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Jako vedoucí práce bych ráda ocenila systematickou a samostatnou práci Gabriely Krčálové na diplomové práci. 

 

V Praze dne 26.8.2020 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


