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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 vysoce relevantní. 
 

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: 
Teoretická část je výborně zpracovaná, přináší dobrý základ pro další práci. Studentka předkládá analytickým 
způsobem zpracovaný přehled relevantních teoretických konceptů a na základě této analýzy pak vybírá pro 
samotný výzkum jeden z nich. Teoretické uchopení tématu smysluplnosti pak velmi dobře zasazuje do kontextu 
občanské společnosti. 
 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Cíle práce i výzkumné otázky jsou srozumitelné a dobře ukotvené v teoretickém a konceptuálním rámci práce. 
 

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: 
Zpracování výzkumné části práce má výbornou úroveň. Studentka velmi dobře popisuje jednotlivé kroky, 

přehledně představuje celou výzkumnou strategii včetně konstruování vzorku, práce s rozhovory i jejich 
vyhodnocení.  
Analýza dat je jasná, srozumitelná a přehledná, studentka dobře balancuje vlastní interpretace a ukázky 
z rozhovorů. 
 

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: 
Závěry patří mezi výborné části práce. Studentka vede nejprve relativně obšírnou diskuzi na základě nasbíraných 
dat a dříve analyzovaných teorií. Odpovídá strukturovaně na výzkumné otázky a vše dokáže výborně zúročit 
v závěrech 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: 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 1  
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Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce je psaná velmi hezkým čtivým jazykem bez formulačních a gramatických chyb. 
 

 
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.) 

 

Volila by autorka z hlediska dnešní perspektivy jiné metody/kroky, kdyby měla práci začít 

psát znovu? 

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Předloženou práci považuji v kontextu našeho oboru za výjimečnou. Studentka volí téma 

smysluplnosti, které je z hlediska teoretického uchopení nelehké. V jeho pojetí zúročuje 

svoji účast na mezinárodním kurzu EDIC organizovaném naším oborem, kde se 

seznamuje s teorií W. Damona. Jeho pojetí smyslu ukotvuje výborně jednak v teoriích 

občanské společnosti a jednak zasazuje do celé velké debaty týkající se otázky smyslu 

života. 

Výborně zpracovanou teoretickou část dokáže převést velmi citlivě do podoby výzkumu, 

v kterém se snaží porozumět tomu, jak téma smyslu a smysluplnosti souvisí s výkonem 

práce v organizacích občanské společnosti reprezentované v diplomové práci vybranými 

nízkoprahovými zařízeními. Na vybrané teorii je zajímavé to, že autor se otázkou 

smysluplnosti zabývá i např. v otázkách filantropie a tato aplikace je tedy pro náš obor 

vysoce relevantní. 

Výzkum je proveden skvělým způsobem. Autorka se účastníků výzkumu dotazuje velmi 

citlivě, s daty pracuje strukturovaně a dokáže při analýze dobře vycházet ze zvoleného 

teoretického rámce. 

Diskuze a závěry jsou pak skvělou ukázkou analytických schopností studentky. Propojuje 

teoretické znalosti s analýzou dat, dokáže velmi dobře a komplexně odpovědět na 
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výzkumné otázky a zároveň si s odstupem klade další kritické otázky, které z její analýzy 

vyplývají. 

Na základě výše uvedeného navrhuji hodnocení 1.  

 

 

 

 

V Praze dne 18.1. 2022 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


