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Stručné slovní hodnocení: Práce téměř vůbec koncepčně se studiem oboru 
nesouvisí. Fakt, že zkoumá aktivitu nestátní neziskové organizace prostřednictvím 
čtyř rozhovorů s pracovníky NNO nestačí proto, aby práce řešila problematiku 
oboru.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3

Stručné slovní hodnocení: Oceňuji práci s cizojazyčnou literaturou, nicméně je 
indikativní, že na seznamu literatury je pouze jeden titul z oblasti studia občanské 
společnosti a sice poměrně základní Müller, Češi a občanská společnost.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3
Stručné slovní hodnocení: V práci chybí teorie, která by výzkumnou otázku 
propojovala s rozhovory. V práci nenajdeme žádnou teorii občanské společnosti 
anebo teorii kontextualizující lidská práva (např. kontraverze univerzalizmus vs. 
relativizmus se v práci objevuje, ale není v rozhovorech využitá ). Částečně je tam 
teorie tykající se výchově k lidským právům.  

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3-4

Stručné slovní hodnocení: V Základní problém je velmi nekonkrétní a sice zjistit 
postoje nikoliv vybraných organizací, jak slibuje název, ale vybraných respondentů 
vybraných organizací k festivalu Jeden svět.

Splnění vytčeného cíle 2

Stručné slovní hodnocení: Jakkoliv je cíl nastaven nedostačujícím způsobem, byl 
splněn.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3

Stručné slovní hodnocení: Popis metody je nepochopitelně roztříštěn na několika 
místech v práci, opakuje se a často studentka popisuje též metody, které používat 
nebude.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy 
řešení (doporučení)

3

Stručné slovní hodnocení: Práce nepřináší nic nového, je deskriptivní a spíš 
žurnalisticky pojatá. 

Kvalita vlastních závěrů 4

Stručné slovní hodnocení: Závěry téměř nejsou, studentka dokonce v závěru 
zpochybňuje výsledky rozhovoru (např. ve smyslu jestli jí respondenti říkali pravdu 



apod.), je zklamaná, že nikdo Jeden svět nekritizoval, ač ona se domnívá, že je co 
kritizovat – což nás nutit se zeptat, jestli si vybrala správné respondenty nebo 
správné složení otázek, atd.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 2

Stručné slovní hodnocení: Citace pramenů je velice solidní a práce s literaturou také 
kromě už zmíněného nedostatku oborově relevantní literatury.

Formulační a gramatická úroveň

Stručné slovní hodnocení:

Grafická úprava 3

Stručné slovní hodnocení: V práci občas chybí číslování subkapitol, tabulky nejsou 
ani očíslované ani pod nimi není uveden zdroj, chybí seznam zkratek, v seznamu 
literatury Word opravil angličtinu na češtinu a je to tak ponechané autorkou.

Celková známka před obhajobou: Práci spíš nedoporučuji k obhajobě. 
V případě výborné obhajoby by práce mohla dostat hodnocení 3.

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

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.)
Jak už bylo řečeno, výzkumná otázka, a sice zjistit postoje 4 řídících  pracovníků a 
pracovnic NNO k festivalu Jeden svět, je příliš deskriptivně položena a skutečně pak 
neumožňuje práci strukturovat. Samostatná metodologická kapitola zcela chybí a do 
teoretické části studentka zařadila i ryze deskriptivní pasáže popisující festival, 
arbitrárně vybrané podobné festivaly v zahraničí, rozsáhlý leč z webu zkopírovány (s 
uvedením zdroje)popis jednotlivých organizací, citace na téměř celou stránku a 
popis vzniku Všeobecné deklarace LP. V této části tak najdeme téměř vše, kromě 
samotné teorie.
Úvod do kapitoly 2.1., (který začíná extrémně telegrafickým stylem a jmenuje se 
prostě LP), v téměř jednom odstavci podává historický vývoj myšlenky LP a je 
v takové podobě, dle mého názoru, zbytečný. Navíc táto kapitola je přímo ukázkou 
chaotického přístupu k problematice: začíná zmíněným telegrafickým úvodem, dál 
nečísluje podkapitoly, ze kterých první v názvu má tři generace LP, zase tučně bez 
číslování pokračuje názvem Nejdůležitější (a dodejme jediný, který autorka uvádí) 
dokument – VDLP, pak pokračuje ve stejném stylu s názvem tři kategorie práv (v 
čem se liší od generací, kterým také autorka říká vlny) v jednom odstavci, pak 
znovu tučně nečíslovány titul Potřeba univerzálního konceptu LP (kde studentka 
mluví o ustanovení Mezinárodního trestního soudu, ale zapomíná nám sdělit, že je 
oslaben chybějící podporou USA a Činy), následuje část LP a globalizace a vše končí 
části kde se na půl strany studentka zmiňuje o vzdělávání k LP. Škoda, že 
problematika LP není provázána s problematikou občanského sektoru. Překvapuje 
též, že se pak kapitola 2.2.2 jmenuje Neziskovky.cz, dle stránky, na základě které si 



autorka vybrala organizace. Dle mého názoru, to svědčí o téměř zcela chybějícím 
analytickém přístupu, kdy se jeden zdroj uvádí jako název kapitoly.
Na str. 18 je kategorizace NNO (v názvu DP je použit výraz neziskové organizace), 
kde se objevuje jako třetí kategorie „NO, které se lidskými právy zabývají jen velmi 
okrajově a nadace“ – není jasné, proč jsou vůbec uvedené. 
Na str. 23. se takřka uprostřed práce objevuje sdělení, že festival JS autora probere 
z pohledu teorie používané při studiu medii. Neustále se nám takto prolínají teorie, 
deskripce, metodologie. 
V čem spočívá přínos technického popisu několik HR festivalu, proč autorka vybrala 
zrovna tyto festivaly a proč je nesrovnala s JS?
Popis Člověka v tísni působí jako opsaný z webu a tímto i jako reklama na něj.
Kapitola 2.3.2 se jmenuje poněkud záhadně „Systém výroby produktu“…
Autorka často uvádí zajímavé vlastní názory jako např. „Najdou se zkrátka města,
kde se publikum pro takovýto typ festivalu hledá jen velice obtížně (například 
předloňský ročník zde navštěvovali pravidelně asi čtyři diváci).“ (s.34), už však si 
neklade otázku proč to tak je, nepodává ani nějaká pravděpodobná vysvětlení, 
přičemž to mohla být velice zajímává výzkumná otázka.
Na str. 36 se zda, že si autorka plete instituci ombudsmana s ministrem pro LP, 
protože o té první říká, že je odmítaná politiky. Navíc, k čemu je toto uvedení, když 
se vůbec nezmiňuje o např. Vládní zmocněnkyni pro LP nebo Radě vlády pro LP?
Zase útržek vybraných instituci působí arbitrárně. 
Na str. 37 a do půlky str. 38 jsou pouze informace o JS zkopírované z webu bez 
jakékoliv interpretace, analýzy, komentáře. 
Na str. 40 zase přestává číslování a pokračuje úmorné kopírování údajů z webu 
Člověka v tísni. Následuje kopírování informaci z webu o NNO, z jejíchž organizací 
byli respondenti/ky.
Závěr je pak neobvyklé číslován a v něm autorka zpochybňuje vlastní zjištění, když 
píše: „Respondenti v zásadě chválili jak festival samotný, tak rovněž aktivity 
s ním spojené. Tento fakt mi bohužel nedal prostor pro získání reálného
kritického obrazu festivalu. Z analýzy rozhovorů totiž vychází jako téměř

bezchybný a tím zcela určitě není. Tento fakt je zajímavý jistě také v souvislosti
s absolutní neochotou ze strany festivalu k jakékoliv komunikaci se mnou.“ (str. 
82).
V průběhu obhajoby bych velice uvítala vysvětlení autory v souvislosti s cílem 
výzkumu, metodách a zjištění tykající se oboru studii občanské společnosti.
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