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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1

Stručné slovní hodnocení:
Téma je vysoce aktuální a odpovídá zaměření studia.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1

Stručné slovní hodnocení:

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1

Stručné slovní hodnocení:
Cíl práce je dobře formulován. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1

Stručné slovní hodnocení:
Výzkumná otázka je dobře formulována, hypotézy odpovídají zkoumané problematice.

Splnění vytčeného cíle 2

Stručné slovní hodnocení:
Student provedl velmi kvalitní šetření, kombinoval několik výzkumných metod a výsledky jednotlivých kroků 
popsal velmi strukturovaně. Právě proto překvapuje jistá strohost formulace závěrů, ve kterých z mého hlediska 
nevytěžil veškerý sesbíraný materiál. To považuji za částečně promarněnou šanci. Z tohoto hlediska by dle mého 
názoru práci pomohla také část diskuze, kde by student mohl problematizovat některá vzájemně si protiřečící 
stanoviska představitelů státní správy a NNO.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1
Stručné slovní hodnocení:

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2
Stručné slovní hodnocení:
Na konci práce autor formuluje jistá doporučení, díky nedotažené diskuzi o tématu jsou však relativně vágní.

Kvalita vlastních závěrů 2

Stručné slovní hodnocení:
Viz bod „Splnění vytyčeného cíle“

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1

Stručné slovní hodnocení:

Formulační a gramatická úroveň 2

Stručné slovní hodnocení:
Na straně 11 – 14 student dle mého názoru zbytečně uvádí přímo v textu práce jakýsi slovníček pojmů, jeho 
místo je však dle mého názoru spíše v přílohách. 
V teoretické části se student často uchyluje k výčtům (formy spolupráce NNO a státu, výčet jednotlivých úmluv 
vztahujících se k mezinárodní ochraně apod.). Tento výčtový styl psaní je částečně na úkol kvality textu, 
předkládá již známá fakta, která však neanalyzuje. 
Na straně 51 je pak uveden výčet tří bodů, z textu však není jasné, o co se jedná – jsou to oblasti z výročních 
zpráv, na které se student při analýze soustředil? Strana 52 pak celá působí jako omylem zkopírovaná z jiné části 
DP – prosím o vysvětlení.



Katedra studií občanské společnosti
                       Fakulta humanitních studií
                       Univerzita Karlova vPraze

Department of Civil SocietyStudies
The Faculty of Humanities
Charles University in Prague

Grafická úprava 1

Stručné slovní hodnocení:

Celková známka před obhajobou: 1

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.)

Student se může vyjádřit k dílčím připomínkám uvedených pod jednotlivými částmi 

posudku.

Jedním z možných témat je pak formulovat některé body, ve kterých se zástupci NNO

a státní správy (ne)shodnou – o čem tedy nasbírané materiály svědčí? Jaké jsou slabé 

stránky spolupráce NNO a státní správy? Je ochota tato slabá místa řešit nebo je to 

spíše konstatování státu quo z obou stran?

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 velmi kvalitní a všechny uvedené připomínky je třeba číst v tomto kontextu. 

V Praze dne 

……………………………………………….
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