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Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1

Stručné slovní hodnocení:
Diplomantka si volí vhodné a aktuální téma diplomové práce vzhledem ke studovanému oboru.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1

Stručné slovní hodnocení:
Autorka využívá vhodnou teoretickou literaturu včetně cizojazyčné.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3

Stručné slovní hodnocení:
Formulace cíle práce s využitím teoretických poznatků se dá tušit na základě kapitoly 3. „Spolupráce státu a NNO 

v oblasti podpory umění a kultury“ a znění hypotéz, výzkumných otázek. Cíl práce však nikde explicitně zmíněn 

není. Teoretická část sama o sobě není dobře strukturována a je nepřehledná (více viz další komentáře).

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2

Stručné slovní hodnocení:
Autorka v práci formuluje dvě hypotézy a na ně navazující výzkumné otázky. Hypotézy jsou obecné (více viz 
další komentáře).

Splnění vytčeného cíle 3
Stručné slovní hodnocení:
Cíl nebyl v rámci práce jasně stanoven. Autorka se s obecným nastavením výzkumu potýká v rámci závěrů, kde 
přiznává, že prokázat přínos a roli vybrané organizace v oblasti podpory umění a kultury je „hůře doložitelné“.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2

Stručné slovní hodnocení:
Autorka využívá vhodné metody – rozhovory, dotazníkové šetření a analýzu dokumentů. U dotazníkového šetření 
upozorňuje na problematiku výběru vzorku. Nejvážnějším problémem zkreslujícím vlastní výsledky je, že autorka 
ovlivňovala výběr cílové skupiny respondentů v omezené míře. Organizace si sama určovala, které subjekty 
budou do výzkumu zahrnuty a které ne. 

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3

Stručné slovní hodnocení:
Práce v části 4.4. přináší dílčí doporučení pro zkoumanou organizaci (str. 51), jejich rozsah a hloubka je malá.

Kvalita vlastních závěrů 3

Stručné slovní hodnocení:
Prezentace závěrů výzkumu je velice nestandardní. Autorka nejprve sděluje, zda se hypotézy výzkumu potvrdily 
či ne a až poté uvádí grafy a argumenty pro potvrzení či vyvrácení hypotéz. Při prezentaci výsledků 
dotazníkového šetření autorka neuvádí zvlášť odpovědi NNO, kromě otázky pro podporu své druhé hypotézy 
zaměřené na NNO (Otázky č. 5,6 a 7). I zde však výsledky za NNO nejsou jasně zmíněny zvlášť. V závěrech není 
nikde problematizována otázka zvýšení účasti na rozhodovacích procesech veřejné správy, která tvoří druhou 
část hypotézy B. Vlastní závěr ohledně profesionalizace  „lze tvrdit, že se (organizace ProCulture) do určité míry 
úspěšně podílí na profesionalizaci kulturní neziskové sféry …“ (str. 51) jsou značně nekonkrétní.
Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 2

Stručné slovní hodnocení:
Práce se na více místech vyznačuje nekonzistentním užíváním odkazového aparátu. Jednou je na zdroj 

odkazováno poznámkou pod čarou, jindy přímo v textu prostřednictvím údajů v závorkách (např. str. 8). Autorka 

uvádí cizojazyčné citace v původním znění bez překladu. V empirické části autorka cituje představitelku 

zkoumané organizace, aniž by uvedla jeho původ (rozhovor, email,…). U grafů na str. 45 – 50 není uveden zdroj.
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Formulační a gramatická úroveň 1
Stručné slovní hodnocení:
Formulační a gramatická úroveň práce je dobrá.

Grafická úprava 1
Stručné slovní hodnocení:
Grafická úroveň práce je dobrá.

Celková známka před obhajobou: 3 (s přihlédnutím k dalším připomínkám viz níže)

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. Vpřípadně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit kobhajobě.

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

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

Které organizace autorka v práci považuje za NNO? (rozpor v počtu NNO v uvedených procentech)

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu).

- Práce je v rozsahu 54 stran (standardní rozsah diplomové práce je 70 stran)

- Hypotézy práce jsou formulovány obecně: Autorka u vybrané organizace pracuje s hypotézou že, A) 
posiluje vnímání pozitivní role umění a kultury u veřejné správy a B) zvyšuje profesionalitu kulturních 
NNO a jejich podíl na rozhodovacích procesech veřejné správy. Formulace „posiluje vnímání pozitivní role 
umění a kultury“ je velice vágní a těžko operacionalizovatelná. Až v empirické kapitole je patrnější, že 
autorka má na mysli intenzitu spolupráce veřejné správy a organizace ProCulture. Druhá hypotéza je 
rozdělena vlastně na dvě – první část se týká profesionalizace organizací a příspěvek organizace ke 
zvýšení účasti na rozhodovacích procesech veřejné správy. Přičemž otázka profesionalizace a její 
charakteristika není v teoretické části textu problematizována.

- Práce nemá teoretickou část v pravém slovy smyslu, kde by autorka vysvětlovala základní pojmy a 
východiska svého výzkumu. Diplomantka pojala teoretickou část jako směsici analýzy politických 
dokumentů, mezi které jsou čas od času vklíněny citace a odkazy na teoretickou literaturu, představení 
zaměření DP a vlastního výzkumu, což by mělo být obsaženo v úvodu a empirické části, a vlastních 
názorů a postřehů. Nejvíce teorie je možné nalézt v kapitole 3. „Spolupráce státu a NNO v oblasti 
podpory umění a kultury“, zde se dá také tušit teoretický podklad pro výzkumné otázky z oblasti 
ovlivňování veřejné správy. Teoretická část je v tomto smyslu nepřehledná a text špatně strukturován.

- Závěr práce představuje spíše oslavu organizace ProCulture než shrnutí poznatků v rámci celé diplomové 
práce.

V Praze dne 20.6.2010

……………………………………………….
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