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Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 3
Stručné slovní hodnocení:

Podle autorky diplomová práce analyzuje participační procesy a postavení organizací občanské 
společnosti v nich. Nejde o analýzu, ale o kompilaci literatury.
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3
Stručné slovní hodnocení:

Autorka přistupuje k tématu ze širokého úhlu pohledu: demokracie, sociální kapitál, definice OOS, 
Aarhuská úmluva, proces EIA, Evropská dobrá správa, Místní Agenda 21 atd. Tedy úroveň 
nadnárodní a pak jakoby skokem ukazuje příklad Březhradu. Pokud hovoří o místních akčních 
skupinách, zde by bylo vhodné právě poukázat na jejich význam pro podporu zapojování občanů do 
rozhodování.
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 4
Stručné slovní hodnocení:

Cílem práce je zjištění, zda jsou v České republice dostatečné participační podmínky a jaká je úloha 
organizací občanské společnosti v oblasti zapojování veřejnosti. Teorie není využita.
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3
Stručné slovní hodnocení:

Autorka formuluje  tři výzkumné otázky: Jaké zákonné podmínky mají organizace občanské 
společnosti pro účinnou participaci? Jaké další podmínky mají organizace občanské společnosti na 
úrovni Evropy, státu a obce pro účinnou participaci? Jaké formy občanská participace nabírá na 
místní úrovni?

Splnění vytčeného cíle 4

Stručné slovní hodnocení:

V textu diplomové práce autorka dílčím způsobem popisuje, a ne analyzuje participační procesy a 
postavení organizací občanské společnosti v nich.
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 4
Stručné slovní hodnocení:

Celkové text představuje jak jsem uvedla zpracovaný přehled témat, nejde o analýzu. Na to navazuje 
přiblížení situace v Březhradu. Zpracováním práce neodpovídá požadavkům, kladeným na diplomové 
práce oboru Studia občanského sektoru.
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 4

Stručné slovní hodnocení:

Obtížně lze posuzovat podle případové studie Březhradu.
Kvalita vlastních závěrů 3
Stručné slovní hodnocení:

Nepřiměřené pojetí tématu.
Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 4
Stručné slovní hodnocení:

Mojí připomínku zabývat se národní úrovní, analyzovat možnosti participace v českých regionech, M. 
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Juráková nebrala v úvahu. Podklady jsou přitom veřejně dostupné jako i jako výstupy činnosti 
Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO.

Formulační a gramatická úroveň 2
Stručné slovní hodnocení:

Průměrná.
Grafická úprava 2

Stručné slovní hodnocení:

Průměrná.

Celková známka před obhajobou: nedoporučuji k obhajobě

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

Práce představuje přehled skutečností a souvislostí participace občanů a OOS. To, co bylo mými 
námitkami během psaní práce, se ukazuje v konečné podobě. Své výhrady jsem před odevzdání práce 
studentce sdělila s tím, aby práci v duchu mých námětů upravila.
Protože je Magdaléna Juráková nerespektovala, diplomovou práci navrhuji k přepracování.

V Praze dne 8. 9. 2011

……………………………………………….
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