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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka se ve své práci zabývá tématem zapojování veřejnosti a metodou komunitního plánování, 
obé aplikované v praxi městské části Praha 9. Jak téma zapojování a práce s veřejností, tak 
metoda komunitního plánování specificky uplatňovaná v oblasti sociálních služeb, jsou relevantní 
ve vztahu k oboru studia.  
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Téma zapojování veřejnosti a komunitní plánování není dosud v odborné literatuře příliš široce 
zpracováno. Autorka ve své práci pracuje s maximálně obsáhlým zdrojem informací – od odborné 
literatury až po informace získané na odborných seminářích a konferencích. Je nezbytné ocenit 
autorku za snahu pracovat s co nejvíce zdroji informací (a to včetně zdrojů zahraničních). 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Cílem diplomové práce je „vyhodnotit proces komunitního plánování v Praze 9 se zaměřením na 
zapojování…“. Ve vztahu k tomuto cíle je v rámci kapitoly „Teoretická východiska“ věnováno 
dostatek prostoru k definování základních pojmů a popisu teoretických konceptů, které řeší 
zvolené téma a cíl diplomové práce. Teoretické koncepty pak tvoří rámec pro vyhodnocení 
empirických zkušeností z praxe městské části Praha 9. 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka formuluje 3 oblasti výzkumných problémů, které dále rozpracovává do 4 hypotéz, které se 
dále rozpadají na dílčí pracovní hypotézy. Tím nabývá oblast hypotéz na značném rozsahu. Pro 
vyšší míru přehlednosti by jistě pomohla grafická úprava, např. do tabulky.  
Hypotézy jsou ověřovány na základě studia dostupných dokumentů a jejich obsahové a sekundární 
analýzy.   
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka při ověřování vytyčených hypotéz pracovala s rozsáhlým množstvím dat a informací. 
Stanoveného cíle bylo dosaženo. 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Zvolené metody – studium dokumentů, obsahová a sekundární analýza dokumentů – se jeví jako 
velmi vhodné metody. Pomocí nich autorka zpracovala velké množství informací. Velice vhodné 
bylo použití nástrojů, jako jsou „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“, která jsou přímo 
určena jako pomocný nástroj pro hodnocení procesů komunitního plánování a zapojování 
veřejnosti na místní úrovni. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Způsob, jakým autorka pojala svoji práci, umožňuje využít závěry a „návrh na další postup“. 
Kapitolu „Návrh na další postup“ by šlo dále rozpracovávat do návrhů konkrétních opatření, což je 
však nad rámec cíle této práce. 
Kvalita vlastních závěrů 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka své závěry opírá o značné množství dat a informací, zároveň je patrné, že se v dané oblasti 
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i problematice v praxi pohybuje. V souvislosti se svými zjištěními předkládá další otázky, které 
mohou zvolené téma dále rozvíjet. 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce obsahuje velké množství zdrojů dat a informací, což je – u tématu, které není v odborné 
literatuře dosud příliš řešeno – nutno velmi ocenit. Autorka dokázala s tímto velkým množstvím 
zdrojů pracovat přehledně, dodržovat pravidla a postupy pro citace a práci s prameny. 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Formulační i gramatická úroveň je odpovídající požadavkům diplomové práce. 
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Grafická úprava je odpovídající požadavkům diplomové práce. Bylo by možné doporučit v určitých 
částech práce použití pestřejších grafických prvků, které by některé pasáže zpřehlednily.  
 
Celková známka před obhajobou:  

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 

 

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 z uvedených návrhů na další postup lze podle Vás využít v praxi zapojování 
veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb na Praze 9? Jaké 
praktické kroky byste doporučila? 

Jaké všechny faktory mohou podle Vás kladně či záporně ovlivnit přijetí metody 
komunitního plánování a myšlenky zapojování veřejnosti? 

 

 

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 3/9/2010 

 

 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce  


