
Katedra studií ob�anské spole�nosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
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Název práce: Občanská participace a organizace třetího sektoru 

Oponent: Ing. Petr Pajas  

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 
Stručné slovní hoądnocení: Vztah mezi občanskou angažovaností a účastí na věcech veřejných na jedné straně a 
organizacemi občanské společnosti na straně druhé je nesporně důležitým tématem pro výzkum. V obecné poloze, jak 
vyplývá z názvu práce a zejména z jejího pojetí, jde však o téma již dobře popsané.  Téma práce mělo být proto 
konkretizováno. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2 
Stručné slovní hodnocení: Autorka používá jak českou, tak anglicky psanou literaturu. Čerpá  zní větší část textu  
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 
Stručné slovní hodnocení: Studovaný problém je posán v té nejobecnější možné rovině. Při čtení práce je třeba si domýšlet, 
že se autorka pokusila na jednom konkrétním příkladě vysledovat různé fáze vývoje občanské participace, jak jsou 
v literatuře teoreticky popsány.  
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3 
Stručné slovní hodnocení: Žádné konkrétní výzkumné hypotézy vysloveny nejsou. Jde jen o demonstraci výskytu určitých 
znaků umožňujících nahlédnout, zda existují a jakou mají případnou kvalitu příznaky občanské participace v ČR.. 
Splnění vytčeného cíle  3 
Stručné slovní hodnocení: Vzhledem kiabstenci jasně stanovených výzkumných cílů je vlastním výsledkem práce jen 
podrobný popis jedné konkrétní občanské aktivity v obci Březhrad a zprostředkování názorů a pocitů tří občanů na té akci se 
podílejících. 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Stručné slovní hodnocení: Autorka uvádí, že pro sepsání teoretické části práce užívá metodu obsahové analýzy dokumentů. 
Spíše se ale jedná o metodu „čerpání textu z vybraných dokumentů“, bez vlastního hlubšího názoru na přejímané texty. 
V případové studii občanského odporu proti stavbě průmyslových objektů v katastru obce Březhrad je autorkou uvedena 
metoda polostandardizovaných rozhovorů. Ta vyústila v doslovný  přepis rozhovorů, obsahující pasáže, o nichž se 
domnívám, že k jejich publikaci by měla autorka prokázat souhlas osob, s nimiž rozhovor vedla.  
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 
Stručné slovní hodnocení: Práce není prakticky orientovaná. Poskytuje však určitý přehled různých ppřístupů  otázce 
participace oibčanů na věcech veřejných odvozený z použité literatury, zejména článku S.R. Arnsteinové předkládající 
typologii účinnosti různých přístupů na úrovni vztahů mezi občany a držiteli rozhodovací politické moci.  
Kvalita vlastních závěrů 4 
Stručné slovní hodnocení: Závěry jsou formulovány velmi obecně a není jasné, nakolik je možné hodnocení jednoho velmi 
specifického a do značné míry sporného případu vztahovat na situaci v celé ČR, respektive na stav občanské participace a 
rozvinutosti občanské společnosti.  
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  3 
Stručné slovní hodnocení: Na  více místech autorka cituje a přejímá celé pasáže z článků publikovaných ve sbornících s tím, 
že jejich autorství pak připisuje editorům sborníků, místo vlastním autorům článků. Místy nelze odlišit, který text je 
přejímán a kde jde o vlastní slova autorky práce. 
Formulační a gramatická úroveň 4 
Stručné slovní hodnocení: V textu je velmi mnoho gramatických chyb, které nelze považovat za pouhé překlepy. Hustota 
těchto chyb může být vodítkem k odlišení textu původního od textu převzatého. Formulace mnohdy postrádají návaznost . 
Celé odstavce text use v práci vyskytují několikrát. Má-li být práce alespoň částečně použitelná pro další studia, doporučuji 
ji přepsat.  
Grafická úprava 3 
Stručné slovní hodnocení: Grafická úprava nese znaky standardu ostatních prací na katedře., t.j. dosazení do již existujícího 
formátového rámce. Zřetelně nebyla věnována péče ani formální kontrole formátování textů nadpisů, a oddělování částí. 
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Celková známka před obhajobou:  Práci hodnotím známkou 4, neboť v daném stavu ji nelze k obhajobě doporučit. 

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.) 
 

1. Domnívá se autorka, že k posouzení role organizované občanské společnosti v rozvoji občanské 
participace stačí si o tom něco přečíst a najít jeden případ ve svém okolí, na kterém se teoretické teze 
ověří? 

2. Proč se v seznamu zákonů upravujících právní prostředí pro občanskou participaci v ČR neobjevuje 
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ač je  o něm, v textu několikrát zmínka, jednou dokonce 
jako o jisté samostatné normě? 

3. Může autorka doložit souhlas osob, s nimiž vedla rozhovor, že jej může uveřejnit v doslovném znění? 

4. Co vedlo autorku k volbě případové studie Březhrad? Jak hodnotí samotný případ o němž byl veden 
spor? Ptám se mj. i proto, že v závěrech je poukazováno na to, že zvrat v tomto případě nastal vlastně 
díky vnějším okolnostem (parkovací zóny, koupaliště), které způsobily změny v zastupitelstvu města a 
tím i jiný přístup ke sledovanému případu. 

 

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 8/9/2011 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  
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