
Katedra studií občanské společnosti
                       Fakulta humanitních studií
                       Univerzita Karlova vPraze

Department of Civil Society Studies
The Faculty of Humanities
Charles University in Prague

Posudek vedoucího diplomové práce

Autor:  Bc. Aleš Průcha

Název práce: Spolupráce státu a nestátních neziskových organizací v problematice žadatelů o 
mezinárodní ochranu v ČR

Vedoucí práce: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Kriteria hodnocení: Hodnocení:

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Stručné slovní hodnocení:

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1
Stručné slovní hodnocení:

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1
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Celková známka před obhajobou: 1-2

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

V poslední verzi DP jsem studentovi vytkla, že mohla být odvážnější ve svých 

závěrech, zejména pak trochu víc kritická k roli státu. Rešerše literatury a jeho vlastní 

výzkum by mu to dovolily.

V struktuře práce se občas stává, že jsou uváděny zákony, kde mají být výsledky 

výzkumu, a totéž platí někdy u teoretické části. Je však možné, že tyto nedostatky 

byly v poslední verzi odstraněné.

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).

V Praze dne 2.6.2010

……………………………………………….

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce 
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