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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce byla snahou o protnutí oboru médií a občanského sektoru. Toto protnutí se dle mého názoru částečně 
podařilo naplnit, větší hloubka zpracování by však napomohla i větší jednoznačnosti tohoto propojení. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2 
Stručné slovní hodnocení: 
V práci mělo a mohlo být využito více zdrojů, na druhou stranu autorka čerpá dostatečně z cizojazyčné literatury.  
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Největší slabinou práci je propojení formulování výzkumných otázek a provedení samotného výzkumu na dobrém 
teoretickém podkladě.  
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Splnění vytčeného cíle  3 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka nevyužívá dostatečně podklady z nasbíraných rozhovorů, nekategorizuje odpovědi a z toho vyplývá i 
velmi povrchní zodpovězení výzkumných otázek.  
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka zvolila polostrukturované rozhovory, bohužel však vybrala jen 4 organizace. Z toho důvodu je i 
v nasbíraných odpovědích malá variabilita. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce nepřináší žádné návrhy na řešení ani doporučení.  
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce by měla být postavena na větším množství zdrojů. 
 
Formulační a gramatická úroveň 3 
Stručné slovní hodnocení: 
V některých částech práce se autorka uchyluje k psaní v první osobě čísla jednotného, což práci ubírá na 
analytickém charakteru (např. kapitola 2.2.1 a 2.2.2). Na straně 33 pak autorka používá hodnotící výrazy 
(charismatický vůdce) a vlastní dojmy (parafráze - festival je pořádán na více místech v Praze, což je škoda). 
 
Grafická úprava 2 
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Stručné slovní hodnocení: 
Na některých místech se vyskytují formální chyby – např. chybí popisky k tabulkám na stranách 19 – 21. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 3 

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.) 

 

 

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). 

Jako vedoucí jsem mohla sledovat především to, že práce vznikala v chvatu způsobeném 
změnami v osobním životě. Práce tak sice necouvla od svého původního záměru, 
zpracování je však povrchnější, než bylo původně plánováno, což je škoda. 

V teoretické části autorka zcela vynechává oblast vzdělávání k lidským právům, což je 
škoda. Tím, že se rovnou zabývá analýzou NNO, které se problematickou zabývají, není 
jasné propojení mezi teoretickou a praktickou částí.  

Co se empirické části práce týče, tak je škoda, že autorka nevytěžila rozhovory, které 
měla k dispozici řádnou analýzou a kategorizací. Začátek empirické části je příliš 
podrobný, autorka zbytečně rozvádí, jak se má dělat rozhovor, což je na úkor samotné 
analýzy.   

V závěrech se pak autorka tak trochu nelogicky vrací k výběru respondentů a průběhu 
rozhovorů, naopak přináší jen velmi vágní odpovědi na výzkumné otázky.  

 

 

V Praze dne  2. 6. 2011 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


