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Kriteria hodnocení: Hodnocení:

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 2
Pro existenci a činnost organizací občanského sektoru je důležitý kontakt s veřejností, která zahrnuje potenciální 
uživatele služeb či výrobků, sponzory, donátory a také spolupracovníky. Jedním z několika kanálů, jak tento 
kontakt navazovat a udržovat, je propagace a prezentace v médiích. Chomutovské noviny, které jsou předmětem 
autorčina zkoumání, jsou tiskovina vydávaná orgánem místní samosprávy. Téma je z hlediska studovaného 
oboru vhodné.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2
Odpovídající.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2-3
Autorku zajímalo, na jaké úrovni je postoj vedení města k organizacím občanského sektoru. Vycházela z 
předpokladu, že kvalitu života významným způsobem určuje i činnost občanských organizací. Postoj vedení 
města, které má dle zákona o obcích zásadní vliv (rozpočty, dotace, pronájmy, povolení) na existenci a činnost 
dále OOS, lze vysledovat v radničních novinách. Zásadní otázkou je, jestli mají OOS vůbec prostor v 
Chomutovských novinách, na to navazuje analýza o míře jejich případné prezentace.

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3
Autorka ověřovala tři základní hypotézy: 
1. Organizacím občanského sektoru je v Chomutovských novinách věnován minimální prostor. 
2. Důvodem je kombinace nezájmu organizací i samotného vedení města o prezentaci občanského sektoru. 
3. Pokud už se OOS v radničním tisku objeví, jde jen o neutrální informaci – pozvánky na kulturní či společenské 
akce. 
Splnění vytčeného cíle 2

Hypotézy byly ověřeny.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2

Zkoumaným vzorkem byly výtisky CHN během let 2006-2008. Období se kryje se stabilním obdobím redakce 
novin, kdy oproti jiným obdobím vycházely pravidelně, ve stejném formátu a se stejným personálním obsazením. 
Pomocí obsahové analýzy autorka získala výsledky a odpovědi na položené otázky, k tomu připojila vyhodnocení 
rozhovorů se zástupkyní vybrané organizace a šéfredaktorem Chomutovských novin. Rozhovory měly napomoci 
dotvořit obraz o prezentovaném vztahu města a občanského sektoru – například OOS nemají zájem o prezentaci, 
nebo naopak se tomu brání vedení redakce. 
Úvodem práce představuje subjekty, které jsou předmětem zkoumání – tj. město Chomutov, organizace 
občanského sektoru v Chomutově a Chomutovské noviny. Vycházela z právních dokumentů, dostupné literatury 
a zveřejněných informací převážně na internetu.
V empirické části provedla obsahovou a kritickou analýzu jednotlivých vydání Chomutovských novin z hlediska 
stanovaného cíle.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení)
Viz další bod.

Kvalita vlastních závěrů 2
Výzkum potvrdil dvě hypotézy ze tří. „Vzhledem k tomu, že jsem CHN z profesního zájmu sledovala v pozdějších 
letech, než která byla zkoumána, očekávala jsem mizivé procento zastoupení článků o OOS. Stejně tak zaměření 
článků (pozitivní, neutrální). Mé očekávání se potvrdilo, překvapilo mě však pozadí a kontext toho faktu. Tím 
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mám na mysli otevřenost, již deklaroval šéfredaktor vůči organizacím. Ať už je to otevřenost deklarovaná či 
skutečná, je škoda, že ji organizace neměly z vlastních důvodů (vytíženost, nedostatek personálních sil pro 
propagaci) možnost využít.“
Závěrem práce je zjištění, že spolupráce OOS a redakce Chomutovských novin nebyla ve sledovaném období 
nijak nastavena, ani cíleně vedena.
Na základě literární rešerše autorka formuluje, že vedení města Chomutova opominulo potenciál lepší spolupráce 
s veřejností. „Ta je pro lepší život ve městě klíčová, a v daných letech 2006-2008 byl obraz života v Chomutově 
podle médií velmi nevyvážený. Aféry politických zástupců a kriminalita, kdy se odehrálo několik výrazných 
událostí negativního charakteru, se zásadně podepsaly na pověsti Chomutova. Někteří občané a občanky, s nimiž 
jsem mluvila, a i ostatní na různých diskusních fórech v té době vyjadřovali frustraci a znepokojení kombinované 
s přáním odstěhovat se.“

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 2
Standardní.

Formulační a gramatická úroveň 2
Standardní.

Grafická úprava 2

Standardní.

Celková známka před obhajobou: 

Velmi dobře

Otázka k obdobě:

Jaké byly důvody výběru města Chomutov pro provedení analýzy?
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