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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 inovativní, rozšiřuje tematický záběr diplomových prací v našem oboru a je v práci 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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka v teoretické části dobře představuje rámec pro svůj výzkum, k tématu přistupuje analyticky a kombinuje 
jak teoretické zdroje, tak i velkou škálu zdrojů zachycujících různé formy angažovaného umění. 
 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou vhodně zvolené a přehledně formulované. 
 

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 kombinovala zúčastněné pozorování a hloubkové rozhovory. Už samotný sběr dat byl vzhledem k tématu 
velmi náročný (autorka se osobně účastnila jednotlivých zkoumaných akcí). Výzkum je představen přehledně a 
autorka pracuje strukturovaně i s analýzou dat. Ty pak dokáže přehledně představit. 
 

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 nejprve předkládá odpovědi na své výzkumné otázky a následně se velmi zdařile pokouší propojit 
teoretickou část s daty i s náměty na další navazující výzkum.  
 

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: 
Autorka se zdroji pracuje dobře a přehledně. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 

Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
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Práce je velmi dobře a čtivě napsaná. 
  

 
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: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 
Jaký je potenciál pro spolupráci mezi aktéry angažovaného umění a jiným subjekty občanské společnsoti? 
 
 
Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Předložená diplomová práce je v mnoha ohledech specifická. Autorka si zvolila téma, které není v rámci 

diplomových prací běžně řešeno a musela vytvořit mechanismus, jak zvolené téma zkoumat. Některé sledované 

akce se navíc pohybují z hlediska oficiálních struktur na hraně zákona. S tím vším se tedy autorka musela v rámci 

přípravy a sběru dat vypořádat, což z mého hlediska udělala velmi zdařile. 

V teoretické části studentka nejprve angažované umění definuje, zasazuje ho do kontextu diskuze týkající se 

občanské společnosti a dobře ho ukotvuje v existujících teoriích. Z mého hlediska výborně kombinuje tuzemskou i 

zahraniční literaturu a k tématu přistupuje se schopností analytického uspořádání témat do nových celků.  

Podrobně také představuje různé prvky a témata, s kterými angažované umění pracuje a kterých se nejčastěji 

dotýká. I zde představuje schopnost k danému tématu přistoupit analyticky. Předkládá čtenáři plejádu způsobů 

uvažování o angažovaném umění z perspektivy jak umělců samotných, tak i jeho adresátů, zamýšlí se nad tím, 

jak může umění přispět ke změně, jaká východiska a strategie používá i na jaký typ změn cílí. 

V empirické části autorka velmi dobře a přehledně představuje metodologii výzkumu i vzorek respondentů. Zvolila 

kombinovaný výzkumný design – hloubkové rozhovory se zúčastněným pozorováním. Zde je potřeba podtrhnout 

časovou náročnost i osobní angažovanost, kterou autorka při takovémto sběru dat musela prokázat. Jednotlivých 

akcí se osobně účastnila, dělala si terénní poznámky a ty pak velmi dobře kombinuje s daty z rozhovorů.  

V závěrech autorka přináší nejdříve strukturovanou odpověď na své výzkumné otázky a následně se v diskuzi 

snaží propojit poznatky z teoretické části i z terénního výzkumu. Zamýšlí se nad potenciálem angažovaného 

umění pro rozvoj demokracie a občanské společnosti a nabízí možné náměty na navazující výzkumy.  

Z výše uvedených důvodů hodnotím práci výborně. 

 

V Praze dne 31.8. 2020 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 


