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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 
Stručné slovní hodnocení: 
Téma je jistě vhodné a aktuální, zůstává však otázkou, zda výzkum tohoto typu dokáže přinést něco nového. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Využití cizojazyčné literatury je velmi omezené, z domácích zdrojů šlo vytěžit více, viz např. podkapitola 2.5, kde 
chybí zhodnocení obsahu nastudovaných zdrojů a alespoň pokus jejich syntetické shrnutí. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Cíl je formulován jako popis stávající situace a z něj následné vyvození doporučení, jen omezeně se opírá o 
teorii, autorka se snaží čerpat z vlastní zkušenosti, což vnímám jako limitující pro celou práci. 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Hypotézy nejsou hypotézami v pravém slova smyslu (ověření vztahu mezi jevy), ale spíše jen ověřením 
předpokladů o rozložení jevů (např. jaké bude rozložení četností odpovědí na určitou otázku), hypotézy navíc 
autorka opět čerpá z vlastní zkušenosti a chybí jí opora v dalších zdrojích využitelných pro formulaci hypotéz. 
 
Splnění vytčeného cíle  3 
Stručné slovní hodnocení: 
Cíle jsou nastaveny natolik obecně, že je lze považovat za splněné, ovšem nejdou příliš do hloubky, vzhledem ke 
zvolené problematice. 
 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Metody jsou vhodně zvolené, ovšem analýza získaných poznatků výrazně zaostává, dalo se z nich vytěžit více. 
Například interpretace dotazníků vychází téměř výlučně z třídění 1. stupně. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce je prakticky orientovaná, autorka v ní využívá také svých zkušeností bývalé úřednice na radnici Prahy 4 a 
je to na doporučeních znát. Škoda, že nejsou konkrétnější. 
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Interpretace zjištěných faktů pokulhává, omezuje se např. u tabulek pouze na jejich popis. 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  3 
Stručné slovní hodnocení: 
Problematické citování, např. celá podkapitola 2.4 (není jasné, které části textu jsou parafrázovány a které 
nejsou) či citování Salomona a Anheiera na str. 4 – chybí odkaz na zdroj a v Seznamu literatury také zdroj 
samotný. 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
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Stručné slovní hodnocení: 
Stylisticky je autorka někdy neobratná, někdy příliš stručná, v textu se objevují v malém množství také hrubky či 
v něm chybí čárky a v některých pasážích jsou nadužívány obraty vhodné spíše pro mluvenou řeč, např.: tedy, 
dle mého názoru… 
 
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Nemám vážnějších připomínek. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 3 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, 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. Myslíte si, že představitelé neziskových organizací byli ve svých odpovědích 
objektivní či se spíše snažili nebýt příliš kritičtí, třeba z obavy o finanční zdroje 
plynoucí jim z radnice? 

2. Kdybyste měla vybrat jeden nejdůležitější poznatek z celé práce, který by to byl? 

 

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 9. října 2011 

……Daniel Čermák…………………………………………. 

Podpis vedoucího práce  

 

 


