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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: Protože v současné době nabývá čím dál většího významu hodnocení kvality veřejných 
služeb ve všech oblastech našeho života, považuji za velmi prospěšné, že se této otázce věnuje pozornost i v 
diplomové práci. Propojení organizací neziskového sektoru a úřadů veřejné správy považuji za pozitivní a velmi 
vhodné a aktuální vzhledem k oboru studia.  
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: Odpovídá danému tématu. 
Formulace cíle (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 až 3 
Stručné slovní hodnocení: Cíl práce je místy formulován příliš široce – v silách diplomové práce např. není 
dosáhnout toho, aby proces zavádění systému hodnocení kvality nebyl pouhou formalitou.  
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: Formulace výzkumných otázek by byla v pořádku, kdyby u první otázky nedošlo k 
překlepu, který narušil její smysl. 
Splnění vytčeného cíle  3 
Stručné slovní hodnocení: Autorka přistupovala k tématu zodpovědně, teoretická část je zpracována velmi 
rozsáhle (možná by stálo za úvahu některé části spíše dát do příloh), chyběla tam však  definice samosprávy a 
její  rozbor, ačkoliv zkoumané subjekty jsou právě úřady samosprávy. Autorka však zvolila vhodné metody ke  
splnění vytčeného cíle, jen v závěrečném zpracování zcela nedotáhla do konce závěry a doporučení. Také    
formulačně dochází někdy k nepřesnostem, které narušují místy srozumitelnost práce (např. str. 46, kde má 
termín veřejný sektor místo veřejné správy apod.).  Celkově však lze říci, že cíl práce byl splněn, byť s určitými 
výhradami.  
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: Metody výzkumu a jejich použití jsou vzhledem k danému tématu a cíli zvoleny 
vhodně.  
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 až 3 
Stručné slovní hodnocení: Práce je orientována prakticky, jejím cílem je konkrétní zlepšení určité situace, ovšem 
při hodnocení návrhů  řešení jsem byla poněkud na rozpacích. Práce sice obsahuje závěrečnou kapitolu 
Doporučení, ovšem ta se v textu promění spíše ve zhodnocení situace a zdůvodnění, proč je třeba hodnocení 
kvality zavádět. Otázka „jak“ se vytrácí. Formulovaný cíl: „Získané poznatky by měly sloužit ke zlepšení přístupu 
při zavádění systému hodnocení  kvality...“ tak nemá plně adekvátní návrh řešení. 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: Pokud jde o vlastní závěry autorky, hodnotím velmi kladně její rozbor situace v 
jednotlivých zkoumaných organizacích, zvláště v motivacích pracovníků úřadu ve srovnání s motivací pracovníků 
neziskovek a ve zjištění a popisu pozadí zavádění hodnocení kvality v některých případech.    
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Stručné slovní hodnocení: Dobrá úroveń. 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: Formulační a gramatická úroveň je celkově dobrá, i když některé gramatické chyby 
(obzvlášť v interpunkci) v práci jsou. V závěrečné korektuře pak byly přehlédnuty i některé chyby stylistické a 
grafické (vypadlá část věty).  
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: Má dobrou úroveň. 

 

Celková známka před obhajobou: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 2 podle výsledku 
obhajoby. 
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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: 

K teoretické části – v kapitole Veřejná správa se prakticky nezabýváte vysvětlením  a definicí samosprávy jako 
součástí veřejné správy. Přitom všechny tři úřady Městských částí, jimiž se zabýváte, jsou úřady samosprávy.  
V tomto pojetí to pak vyznívá, že jde o úřady státní správy, které, jak známo, přistupují k otázkám metod 
hodnocení  kvality činnosti daleko laxněji. Můžete tento svůj postoj vysvětlit? 
 

Jak jsem uvedla výše, závěrečná doporučení jsou spíše zhodnocením stavu než doporučením. Pokuste se 
formulovat nějaká doporučení.    
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