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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 velmi relevantní pro SOS a je i velmi rozsáhle zdůvodněno. Autorka se tématům oboru 
také průběžně v práci vrací.  
 

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 poctivě a kvalitně zpracován a to jak z hlediska teorií OS, 
zakotvení NZDM v OS a jeho historii, tak z hlediska tématu smysluplnosti. Dále je dobře popsáno 
samotné pracování tématu smysluplnosti a jeho propojení s teoriemi OS. Autorka pro zpracování 
využila řadu titulů, včetně zahraničních a prokázala svou schopnost pracovat s teoretickým textem. 
Poznatky z teoretické části autorka také aplikuje průběžně v analytické části – a  to jak teorie OS, 

tak teorie o smyslu. Je vidět, že teoretickému ukotvení práce autorka věnovala značné úsilí. 
 
 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 
„Cílem diplomové práce je porozumět tomu, jakým způsobem pracovníci nízkoprahových zařízení 
konstruují vlastní smysluplnost v rámci práce.  
 
Podotázky:  
1. Jak pracovníci NZDM přemýšlí o smyslu ve své práci?  
2. Jak pracovníci NZDM vnímají, že se smysl v jejich práci projevuje?  
3. Jaký vliv má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich vlastní smysl na jejich klienty?“ s. 48 
 

Cíl práce a výzkumné otázky jsou jasně formulované. Autorce se podařilo téma smysluplnosti 
smysluplně zúžit a zacílit.  
 
Je však otázkou, zdali redukce zkoumání na smysluplnost v práci, může stačit k zodpovězení třetí 
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? 

1-2 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka zvolila kvalitativní design práce, který odpovídá svou povahou cíli zkoumání. 
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Autorka vycházela ze zakotvené teorie, kterou ale, jak sama popisuje, nerealizuje do důsledků. 
Autorka reflektuje limity ve svých postupech ve srovnání s metodologickou literaturou o kterou se 
opírá. I když jsou místy tyto limity, také limity předložené práce. 
 
Autorka sice uvádí, že chce dělat narativní rozhovory (s.46), ovšem v průběhu reflexi postupu 
práce uznává, že se klientů doptávala, nebo že se snažila získat odpověď na otázky (s.51) i 
v analýze a intepretaci je zřejmé, že autorka musela vést rozhovory směrem k ověření Damonovi 
teze o šíření smysluplnosti. Čili je otázka do jaké míry byly rozhovory polostrukturované, nebo 
hloubkové, nebo narativní. Tyto nejasnosti nicméně autorka průběžně reflektuje. K práci není 
přiložen žádný scénář rozhovoru, ani přehled otázek.  
Z této nejasnosti pak mohou plynout potíže při hledání odpovědi na 3. Otázku – a sice že 
smysluplnost byla v rozhovorech omezena jen na práci v konkrétním zaměstnání. 
 
Autorka jinak velmi poctivě popisuje průběh práce, sběru dat, volby respondentů. 
 
Analýza dat a jejich představení je velmi přehledné a strukturované.  
 
Autorka se také intenzivně věnuje etickým aspektům práce a reflexe vlastní role jako výzkumníka. 
 

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 práce a odpovědi na otázku jsou velmi přehledně formulované. Je vidět, že autorka 
v analýze i interpretacích propojuje jak data, tak svoje myšlenky a použitou literaturou.  
 
Výzkumné otázky jsou zodpovězeny a cíl práce v tomto ohledu naplněn.  
 

Závěry autorky však zvou k diskuzi nad zvolenou interpretací dat.  
Například otázka limitů profesionalizace OS, je ale v tomto konkrétním případě spojena 
s příkladem OOS, kteří jsou poskytovatelé sociálních služeb. Čili by diskuze o významu 
profesionality v tomto ohledu měla reflektovat debatu profesionality v sociálních službách. Na to 
jistě v této práci nebyl prostor a nebylo to jejím cílem práce, ale zasloužilo by si to aspoň stručnou 
reflexi.  
 
Dále pak z mého pohledu zúžení práce nakonec mohlo vést k trochu logické pasti. A sice pokud 
zkoumáme smysluplnost jen v rámci práce (což je v návaznosti na smysluplnost a OS dostatečně 
zdůvodněno a v kontextu práce správné) není dost dobře možné dobrat se odpovědi na otázku č.3.  
I ze sesbíraných dat vyplývá, že například jeden z respondentů má svůj smysl ve farmaření, ne 
v práci pro NZDM. 
 
 

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: 
 
Práce se zdroji je správná a konzistentní, i když místy chybí uvedení konkrétního rozsahu stránek, 
ze kterých autorka čerpala např. str. 13.  
 

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 velmi přehledně strukturovaná a srozumitelně napsaná. 
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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.) 

 

- K otázce č. 3 – Jak by mohl být veden výzkum jinak, aby se vám lépe podařilo 

odpovědět na otázku č.3 ? 

- Jak byste reflektovala vaší tezi, že profesionalita brání budování vztahů a 

předávání zápalu, z hlediska standardů pracovníka sociálních služeb? 

- K části 6.3.(s.93) – Jak jste došla k závěru, že v tomto případě neprobíhá 

v předávání zápalu smysluplnými lidmi, když jste si respondenty nekategorizovala 

podle Damonových kritérií?   

- Reflektuje ve své teorii o předávání zápalu Damon mocenskou nerovnováhu typu 

klient-pracovník sociálních služeb? Kdy cílem práce pracovníka služeb je vlastně 

pomoc klientovi. 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

- Práce pojednává velmi složité téma z hlediska výzkumu a zároveň velmi atraktivní 

z hlediska studia OS. Autorce se podařilo se s tématem kvalitně poprat, a její 

závěry vybízí v hlubší diskuzi, která přesahuje rámec práce. Ostatně i moje 

poznámky jsou do velké míry interpretační a polemické. V tomto ohledu se 

podařilo autorce uchopit velmi zajímavé téma. 

- Velmi oceňuji, jak se podařilo autorce v teoretické části propojit téma 

smysluplnosti s OS a zároveň jej konceptualizovat.  

- Jedná se o velmi zajímavou a jistě náročnou práci. 

 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  


