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Vedoucí práce:  Tereza Pospíšilová 

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1-2 
Stručné slovní hodnocení: Práce se věnuje tématu velmi aktuálnímu, a to pnutí mezi tradičním charakterem 
sportovních dobrovolných organizací a tlakem ke komercializaci.  
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 
Stručné slovní hodnocení: Autorka využívá českou i cizojazyčnou literaturu, mínusem z mého hlediska je, že 
podstatnou část literatury ke klíčovému tématu komercializace jsem dodala já a nejde tak o výsledek iniciativní 
důkladní rešerše studentky – v tom směru se dalo jít mnohem dál.   
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2-3 
Stručné slovní hodnocení: Cíl je formulován v úvodu jasně a jde o prakticky orientovaný cíl, zaměřený na řešení 
situace konkrétní neziskové organizace.  
Teorie je do práce trochu „našroubovaná“ , a to jednak koncept komunity, který ani není velmi dobře definován 
a popsán, a jednak koncept komercializace, který by pro práci mohl být nosný, ale není dostatečně využit.  
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: Výzkumné otázky jsou formulovány v úvodu jasně. 
 
Splnění vytčeného cíle  2-3 
Stručné slovní hodnocení: Cíl byl i přes určité nedostatky splněn, a to dobře až velmi dobře.  
Za jeden z hlavních problémů práce považuji její strukturu. Nebylo snadné ji najít a studentka to se mnou řešila. 
Výsledná struktura je přesto jedním z hlavních mínus práce. Práce by měla začít popisem hlavních konceptů a 
teorií, které jí vytvoří interpretační rámec; zde jsou však některé důležité teorie až v části 3.2.3 (empirické části). 
Součástí neujasněnosti teoretického zázemí práce je i sklon autorky dávat v práci definice pojmů do poznámek 
pod čarou, když by měly být rozebrány v textu. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2-3 
Stručné slovní hodnocení: Kladně hodnotím šíři metod sběru dat a zdrojů dat, protože tak autorka dostála 
požadavku případové studie na komplexní uchopení. V tom ohledu také studentka odvedla odpovídající množství 
práce. Mínusem pro magisterskou práci je, že jde o metody použité jednoduše, popisně a bez akademických 
ambicí (popisná anketa a dotazník, analýza tisku), což platí i pro zúčastněné pozorování, které by mohlo být 
provedeno mnohem důkladněji a poté i detailněji analyzováno. Za chybu u dotazníku považuji, že není uvedeno, 
kolika lidem byl dotazník rozdán a autorka se ani nepokusí odhadnout, kolik z počtu klientů jím mohla 
dosáhnout. To ostatně platí i pro anketu v MŠ – jak byly ankety rozdávány, komu, z jaké celkové „populace“ 
rodičů?   
Práci by možná prospěla určitá sebereflexe vztahu autorky k Sokolu jako účastnice - dobrovolnice, i pár slov o 
postoji vedení organizace k jejímu výzkumu a o potenciálním využití diplomové práce Sokolem Písek (snad 
v metodologické části, v úvodu či v závěru, případně v příloze). 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: Práce je jednoznačně prakticky orientovaná, doporučení jsou proto těžištěm práce. Za 
plus považuji, že je doporučením věnováno skutečně dost prostoru a že je učiněn pokus v nich integrovat 
doporučení z odborné literatury se zjištěními výzkumu autorky. Kladně hodnotím i fotografický doprovod. Je 
vidět, že i pro autorku je to vyústěním a těžištěm práce. Je škoda, že to není vždy dotaženo do doporučení šitých 
na míru právě Sokolu Písek. Např. část 3.5.1 končí obecnými doporučeními z literatury, namísto přesného 
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doporučení pro Sokol. Podobně u bodů na s 75 jen jeden (první) je dotažen do implikací pro odbor všestrannosti 
Sokola.  
 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: Závěr je velmi dobrý, není pouhou rekapitulací předchozí práce . 
  
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Stručné slovní hodnocení: Neshledala jsem nedostatky. 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: Velmi dobrá. 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: Velmi dobrá, plusem jsou fotografie a grafy. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 2-3 

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). 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 6. 2012 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


