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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 bezesporu relevantní a autorem v práci i adekvátně 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: 
Autor se vyvaroval častého nešvaru prací tohoto typu, kdy studující zbytečně obšírně představují 
obecné definice občanské společnosti. Diplomant si v práci naopak vybral pouze ty teorie 
demokracie a demokratizace, které mají přímou souvislost s jeho tématem práce, a tyto následně 
propojil s vybranou definicí OS, jež přesvědčivě vyargumentoval. 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autor si v práci dal za cíl zjistit vliv úrovně demokracie a s ní spojený proces demokratizace na 
stav OS v Kambodži v letech 1991 – 2015. Pro takto vymezený cíl autor zkoumal jednak strukturu 
OS a jednak překážky, se kterými se OS musí potýkat ve vztahu k úrovni demokracie. Výzkumné 
otázky jsou jasné, srozumitelné, odpovídají tématu práce a jsou přímo navázány na teoretický 
rámec.  Drobnou výtku mám k označení hypotézy, kterou autor na str. 55 nesprávně nazývá 
teorií. 

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: 
Autor si jako výzkumný design  vybral sekundární analýzu dat. Vzhledem ke geografické 
vzdálenosti a svým jazykovým schopnostem je vybraný design zcela vyhovující. Diplomant ve své 
práci mimo jiné píše: „Studiem a analýzou relevantní literatury lze dosáhnout porozumění 
zkoumanému problému i bez vlastního sběru autentických dat, pokud tato literatura splňuje 
dostatečnou míru odborné kvality“. S tímto argumentem lze souhlasit pouze částečně, jelikož 
výzkum „pouze na dálku“ a bez porozumění daného jazyka se kvalitativně i při nejvyšší snaze 
nikdy zcela nevyrovná výzkumu v terénu. Nicméně autor se s tímto limitem vypořádal více než 
dobře, a to zejména díky výběru literatury, snaze o analýzu a kritickému přístupu. 

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: 
Cíle byly naplněny, stejně tak byly výzkumné otázky přesvědčivě zodpovězeny. 

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? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
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Práce se zdroji odpovídá nárokům na DP; autor hojně využívá zahraniční literatury, snaží se o 
jednotný standard odkazování, ale v některých případech se dopouští menších chyb, které však 
nebrání přehlednosti. U citací zahraničních autorů by bylo vhodné v poznámkách pod čarou uvést 
originální znění – takto čtenářky nemají možnost si přeložené znění ověřit. Autor zároveň v části 
věnované občanskému sektoru po roce 2008 text zbytečně prodlužuje přímými citacemi 
organizace FIDH pro lidská práva namísto toho, aby nabídl vlastní syntézu. 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce odpovídá nároků na DP. 
 

 
Celková známka před obhajobou:  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 1. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na začátku práce hovoříte o „neziskovém sektoru Západního typu“? Co tím máte konkrétně na mysli? 
Jaké atributy má neziskový sektor Západního typu a čím se podle vás odlišuje od neziskového sektoru 
„nezápadního“ typu? 

2. Na straně 17 píšete, že vztah patron-klient vykazuje známky OS. Můžete tento vztah blíže vysvětlit? 
3. Na str. 38 v přiložené tabulce uvádíte, že v Kambodži je 77 % lidí spokojeno s demokracií v zemi, ve své 

práci však dokazujete, že demokracie v Kambodži má naopak problémy. Čím si tento rozpor 

vysvětlujete? 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponentky práce: 

Předkládaná práce je převážně deskriptivní, historicky zaměřená. Autor se v ní detailně zabývá procesem 

demokratizace v Kambodži od počátku 90. let až téměř do současnosti a zkoumá, jaký vliv měl tento proces na stav 

OS. Argumenty jsou přesvědčivé, stejně tak jsou cenné informace o vlivu kulturních rozdílů nejen na stav OS, ale i 

na stav demokracie a vztah státu a OS. Teoretická část je přesvědčivá a dobře navazuje na část praktickou. Práci 

zároveň nelze upřít ani snahu o analýzu a závěrečnou syntézu.  

 

V Praze dne  2. 2. 2017 

 

 

 

………………………………………………. 

Podpis oponentky práce.  

 


