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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia 
občanského sektoru 

1

Stručné slovní hodnocení:
Diplomantka si zvolila téma, které souvisí se studovaným oborem, protože se zabývá 
problematikou kultury v občanské společnosti se zaměřením na postavení neziskových 
organizací. 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2
Stručné slovní hodnocení:
Diplomantka pracuje s relevantní literaturou, ze zahraniční literatury nevyužívá odbornou 
literaturu z oboru, pracuje s materiály Evropské komise. 
  

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3
Stručné slovní hodnocení:
Diplomantka nedefinuje jednoznačně cíl práce, základem práce je případové studie, u které 
diplomantka stanoví předpoklad, který dále diplomantka uvádí jako hypotézu, že zkoumaná 
organizace naplňuje své cíle.  

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2

Stručné slovní hodnocení:
Hypotézy jsou formulovány ve vazbě na zkoumaný subjekt, diplomantka práci směřuje 
k ověření  svých hypotéz. 
Splnění vytčeného cíle 2
Stručné slovní hodnocení:
Diplomantka ověřila stanovené hypotézy, odpověděla na otázky, které si položila.
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2
Stručné slovní hodnocení:
Diplomantka zpracovává případovou studii – k ověření stanovených hypotéz použila formu 
analýzy dat, rozhovoru a kvantitativního rozhovoru. Tyto metody považuji pro zvolené téma 
za relavantní. 

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

2

Stručné slovní hodnocení:
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Práce se snaží o praktickou orientaci. práce popisuje praxi významné organizace působící 
v oblasti stýkání se veřejné správy s neziskovým sektorem,  zaměřené na zvyšování 
profesionální úrovně neziskových organizací v oblasti kultury.

Kvalita vlastních závěrů 2

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 3

Stručné slovní hodnocení:
Seznam literatury je zpracován velmi nepřehledně, směšovány jsou různé prameny –
odborná literatura, úřední materiály (EU, ministerstvo kultury). Uvedená položka „materiály 
k lobbingu od Davida Stulíka“ je bez bližší identifikace neakceptovatelná. 
Formulační a gramatická úroveň 2-3
Stručné slovní hodnocení:
Práce je psána poměrně dobrou češtinou. Zásadní výhradu mám vůči citacím ze zahraniční 
použité literatury, které jsou v angličtině, je-li práce předkládána v češtině, musí být do 
češtiny přeložený i citace. Za nesprávné je nutné považovat velmi zjednodušené označování 
vlád České republiky v jednotlivých časových obdobích jmény jednotlivých předsedů České 
vlády „Špidlova vláda, Topolánkova vláda“ apod.  
Grafická úprava 2
Stručné slovní hodnocení:
Grafická úprava je dobrá. V některých kapitolách (např. 4.2, 4.3) by bylo pro přehlednost 
práce vhodnější číslovat i další odstavce (napč 4.2. – další podkapitoly „Informování“, 
„Připomínkování“ ). 

Celková známka před obhajobou: 2-3 dle výsledku obhajoby

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: 

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).

Kladně hodnotím popis společenského potenciálu divadla a charakteristiku vztahu 

k občanské společnosti. 

Na str. 19 jsou jako nedostatečná nebo komplikovaná legislativa uváděny daňové 

zákony, účetní zákony pro neziskové organizace, zákon o daňových asignacích, 

definice neziskové organizace, aniž je toto tvrzení jakkoliv zdůvodněno. Pži 

obhajobě by měla diplomantka toto své tvrzení odůvodnit. 

V části 3 popisuje diplomantka možnosti zapojování neziskových organizací do 

rozhodovacích procesů, není však uvedeno žádné ověření, jak toto ve skutečnosti 

funguje. 
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Pro oblast kultury je jednou z oblastí, na níž bude mít vliv právní úprava tzv. 

veřejné prospěšnosti. Otázka pro diskuzi: V čem by viděla diplomantka přínos 

takové právní úpravy ve vztahu ke kulturním institucím. 

V Praze dne 20.6.2010

……………………………………………….

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce 
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