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Celková známka před obhajobou: 1

pozn': Lze udělovat známky od 1 do 4' V přtpadně, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba
práci nedoporučÍt k obhajobě,

Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru | 1
Stručné s|ovní hodnocení:
Vysoké ško|y jsou integrá|ní součástíobčanské spo|ečnosti, řada soukromých vysolcých ško| působíve formě
obecně orosoěšné soo|ečnosti
využití relevantní teoretické literatury včetně cizoiazyčné l 2
Stručné s|ovní hodnoceni:
Dip|omantka využívá poměrně rozsáh|ou |iteraturu českou, Využití zahraniční |iteratury zejména pro teoretickou
část oráce ie možná zbvtečné chude.
Formu|ace cí! (problém, dílčí cí!e) s wužitím teorie t 1
Stručné s|ovní hodnocení:
Dip|omantka mě|a od počáttu dobrou představu o cí|i wé dip|omové práce, k němuž teoretickou práci směřuie
Formulace hYpotézy (výzku mné otrázky) l 1
Stručné s|ovní hodnocent:
Dip|omantka se odpovědně zamýšle|a
ieiich ověřování'

nad formu|ací hypotéz, přijejich formu|aci vycháze|a z posouzení možností

Splnění vYtčeného cíle t 1
Stručné s|ovní hodnocení:
Vvtčený cí| se diplomantce podaři|o nap|nit'
Vhodnost zvo|ených metod a ieiich použití l 1
Stručné s|ovní hodnocenr:
Dip|omantka zvažova|a vo|bu metod ve|mi odpovědně s přih|édnutím k možnosti jejich využití. Pro ověření
zvo|enÝch rnýzkumných otázek isou zvolené metodv zce|a relevantní.
Je.!i práce praktickv orientovaná' zda přináší návrhv řešení (doooručení) | 2
Stručné s|ovní hodnocenr:
Práce je nepochybně prakticky orientovaná, přináší některá doporučení. Domnívám se, že tato by potřebovala
ieště da|ší propracování.
Kva|ita vlastních závěrů l r
Stručné s|ovní hodnocenr :
Diplomantka na zák|adě teoretichých závěrů a v|astní empirie formu|uje závěry, které přinašejí specifický poh|ed
na zkoumanou oroblematiku.
Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdroiů l 1
Stručné s|ovní hodnoceni :
S výhradou omezeného wužití zahraniční literaturv hodnotím práci s odbornými oramenv iako ve|mi kva|itní.
Formulační a gramatická úroveň l 1
Stručné slovní hodnocení:
Ve|midobrá
Grafická úprava l z
Stručné s|ovní hodnocenÍ:
Dip|omantka věnovala pravděpodobně menší pozornost konečné fázi tisku,
k rozbití texu a ieho menší ořeh|ednosti

kdy doš|o na někteých místech
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

(Je nutno vyplnit, aby se student moht přÍpravÍt na obhajobu; počet témat a přÍpomínek upravte podte Vašípotřeby.)

Dip|omantka jako k|adný rys soukromého školství hodnotíob|ast samofinancování soukromých vysolcých ško| a to
í formou ško|ného. Při obhajobě navrhuji, aby uved|a jaké jsou tendence v ob|astí zavedení ško|ného na veřejných
ško|ách a vys|ovila i svůj názor na tuto ob|ast.

Dip|omantka v projektu dip|omové práce uvádí i jiné dip|omové práce k tématu soukromých vysokých škol. Při
obhajobě by by|o vhodné se vyjádřit k tomu, zda s nimi pracova|a popř. využi|a některé v nich uvedené závěry'

Cítí.li vedoucí práce či oponent potřebu Yyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť
tak prosím učiní zde (příp. na při|oženém archu).

Kladně hodnotím odpovědný přístup diplomantky ke zpracování její práce, Keré se věnova|a v poměrně d|ouhém
časovém horizontu a to se odrazi|o i na poměrně vysoké kva|itě dip|omové práce'

V Praze dne 17.6.2011

pedpis-opcmertarrráce/ Podpis vedoucího práce


