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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Jde o velmi zajímavé téma, které na mikroprostředí poukazuje na obecný problém, a lze z něho vyvodit 
zobecnění. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2 
Stručné slovní hodnocení:  
Výborný výběr domácích zdrojů, menší důraz na zahraniční literaturu. 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení:  
Formulace cílů práce byla provedena vhodně. 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Stručné slovní hodnocení:  
Formulace hypotézy byla provedena správně vzhledem k cílům. 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Cílů práce bylo dosaženo. 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Stručné slovní hodnocení:  
Metody byly zvoleny dobře, očekával bych větší počet interview. Nevýhodou byl neuskutečněný rozhovor přímo 
se zástupcem vedení města/redakční rady. 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1 
Stručné slovní hodnocení:  
V závěrech, i když není takto přímo formulováno, jistě lze odhalit doporučení pro pozorného čtenáře a zároveň 
zájemce např. z řad redakční rady. 
Kvalita vlastních závěrů 1 
Stručné slovní hodnocení:  
Závěry dostatečně odpovídají zadání, lze z nich vycítit i vlastní profesionální zkušenost autorky. 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Výborná. 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Výborná. 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Odpovídá standardům. 
 
Celková známka před obhajobou:                                                                            1 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

 
Dotazy na studentku při obhajobě: 

1. Výběrem organizací, které jsou součástí KPSS (tvorby, implementace - či poskytovanými službami 
obecně) jste zúžila pole sledování, což mělo výhodu lepšího zaměření práce. Domníváte se, že pokud by 
byl výběr zúžen na organizace advokační/ekologické, působící v Chomutově, byly by závěry práce jiné ? 
Pokud ano, v čem ? 

2. Protože pracujete v jirkovské redakci, domníváte se, že závěry Vaší práce jsou prakticky použitelné pro 
další městská/obecní média ? Uplatnily či praktikují se některé závěry práce ve Vaší redakci ? 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3.9.2012 

Ing. Roman Haken 
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