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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: Téma komunikace veřejné správy a veřejnosti je rozhodně vhodné a aktuální.  
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 
Stručné slovní hodnocení: Využita je především literatura týkající se občanského sektoru obecně. Teoretická 
diskuse ke komunikaci správních organizací a občanů respektive občanských organizací schází.  
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 
Stručné slovní hodnocení: Vzhledem k tomu, že teoretická diskuse komunikace veřejné správy s občany chybí, 
tak je cíl formulován spíše na základě vlastních zkušeností autorky – to je základ sice cenný, ale diplomová práce 
si žádá více.  
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: I specifické otázky a hypotézy jsou formulovány (pravděpodobně) na základě vlastní 
zkušenosti, případně dat, která už byla sebrána v předcházejících částech zkoumání autorky.  
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: Cíl byl naplněn v tom smyslu, že autorka se na závěr každé z částí vrací 
k jednotlivým výzkumným otázkám/hypotézám (které nějakým dílčím způsobem sledují cíl práce) a hodnotí do 
jaké míry jim data odpovídají.  
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2-3 
Stručné slovní hodnocení: Metody (dotazníkové šetření, rozhovory, analýza dokumentů) lze hodnotit jako 
vhodné. Horší je to s jejich aplikací.  
Dotazníkové šetření má vážné nedostatky co se týče návratnosti – autorka je ovšem nijak neskrývá a správně 
nazývá tento výzkum anketou. Výzkum byl organizován radnicí a tedy nelze vinit přímo autorku, ta se ale měla 
více zaměřit na to aby zjistila nebo se alespoň pokusila odhadnout jakým způsobem mohou být data odlišná od 
struktury dané populace. 
 
Data v dotazníkového šetření by také podle mého názoru mohla být více (hlouběji)analyzována a interpretována 
(při vědomí jejich omezení), přijde, mi že nejzajímavější údaje o vztazích mezi proměnnými a jejich interpretace 
se nacházejí až v části 3.2.4. kde jsou doporučení radnici. 
 
Rozhovory jsou zpracovány tak, že není zřejmé, kdy jde přímou citaci některého z respondentů a kdy již o 
určitou interpretaci autorky DP. Viz například na straně 41 „Radnice rozhodne sama a pak se diví, když se 
občané bouří“- shrnuje takto autorka, nebo cituje? Rozhovory jsou analyzovány intuitivně, bez nějakého 
metodologického ukotvení. 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: Doporučení v práci jsou a jsou dobře promyšlená a založená na analyzovaných datech 
i zkušenostech autorky. Podle mého názoru by ovšem bylo dobré opřít se při formulování doporučení i o nějaké 
příklady „dobré praxe“ z jiných městských částí nebo měst ať už v ČR nebo v zahraničí.  
Kvalita vlastních závěrů 2-3 
Stručné slovní hodnocení: Autorka díky zpracování různých datových zdrojů dokáže formulovat dílčí závěry. Chybí 
ale přesah nad tyto dílčí závěry – zde se podle mého znovu promítá absence teoretické diskuse.   
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  3 
Stručné slovní hodnocení: Autorka pracuje s literaturou především v úvodu, kde rozebírá teorie a definice spjaté 
s občanskou společností – citování je v pořádku, i když se mi zdá, že literatura, je zde využívána poněkud 
mechanicky. V analytické a interpretační části práce s literaturou téměř úplně absentuje. 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: Gramatická úroveň je relativně vysoká – zejména v závěru je sice několik překlepů, ale 
celkově lze tento aspekt hodnotit pozitivně. V práci je také řada „lidových“ výrazů a obratů – i když tento dojem 
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může být způsoben, minimálně v části analyzující rozhovory s představiteli NNO, tím, že nelze odlišit kdy mluví 
autorka práce a kdy jsou citováni respondenti.   
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: Odpovídající úroveň 
 
 
Celková známka před obhajobou: 2 – 3 
 
Celkové zhodnocení: Teoretická část je jednoznačně slabší částí práce ve srovnání s částí 
empirickou. Působí na mě jako příliš obecný přívěšek, který kdyby byl odstraněn, tak by se vlastně 
nic nestalo. Pozitivně hodnotím to, že autorka v duchu případové studie (jejíž metodologii v práci 
ovšem nijak nerozebírá, stejně jako se nezabývá například metodologií analýzy rozhovorů) 
analyzuje více zdrojů dat vypovídající o komunikaci radnice a občanů. Podle mého názoru by bylo 
možné hodnotit známkou 2 pouze v případě, že se autorka vyrovná s dotazy a připomínkami 
uvedenými níže. 
 

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.) 

Autorka by měla vysvětlit v čem spočívají omezené vypovídací možnosti dat z ankety 
uskutečněné Prahou 4. Lze nějakým způsobem určit do jaké míry a jakým způsobem 
se vzorek svou strukturou liší od struktury populace obyvatel příslušných částí Prahy? 

Autorka by také měla odpovědět na to, zda vyhodnocovala data z dotazníkového 
šetření sama nebo využila už zpracovanou zprávu z výzkumu.  

Jak byly vybrány NNO pro výzkum? Autorka mluví o tom, že využila registr na 
neziskovky.cz a hledala organizace sídlící na Praze 4. Nepochopil jsem ale, zda pak 
prováděla nějaký záměrný výběr (a pokud ano, na jakých principech byl založen) 
nebo vybírala náhodně. 

V rozhovoru s mluvčím radnice se objevují zmínky o tom, že radnice používá ke 
komunikaci i regionální přílohy novin nebo metropolitní televizi (což jsou informační 
kanály, které se neobjevily v dotazníku). Tyto komunikační prostředky ovšem chybí 
v dotazníku. Věnovala se autorka nějak podrobněji významu těchto komunikačních 
kanálů?  

 

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). 

Toto jsou spíše „okrajové“ připomínky, které mě napadly, a s kterými, podle mého 
názoru, není nutné pracovat při obhajobě. 

Na straně 25 autorka píše o tom, že 51% respondentů projevilo zájem účastnit se 
veřejných setkání s představiteli radnice. Hned však dodává, že účast občanů  na 
uskutečněných setkáních byla nízká a tedy že odpovědi v dotazníku nemusí vždy 
dobře indikovat skutečné jednání. Při vyhodnocování odpovědí na jiné otázky ale jako 
by si toto neuvědomovala.  
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Autorka při zhodnocování hypotéz píše o tom, že určitá hypotéza se potvrdila či 
nepotvrdila. Asi by bylo vhodnější formulovat, že hypotéza „nebyla daty vyvrácena“, 
nebo například, že „hypotéza je v dobré shodě s daty“ než že byla definitivně 
potvrzena.  

 

V Praze dne 14. 10. 2010 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  
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