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Vedoucí práce:  Dr. Dana Moree 

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce neformuluje žádná doporučení. 
Kvalita vlastních závěrů 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou: 1 s přihlédnutím k průběhu obhajoby 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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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.) 
 

Jaká jsou doporučení pro zlepšení kvality občanské společnosti v obci Mařenice 
(respektive v Sudetech)? 

 

 

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). 

Autorka představuje velmi kvalitní výzkum na aktuální téma, které může pomoci 
v pochopení i aktuálních událostí v České republice. Práce je psaná velmi kultivovaně, 
autorka kombinuje celou škálu metod včetně etnografického pohledu na zvolenou 
lokalitu.  

V praktické části autorka shromáždila data z rozhovorů s více než 20 respondenty – 
představiteli různých generací obyvatel obce Mařenice. Při analýze rozhovorů se někdy 
uchyluje k výčtům odpovědí respondentů, teprve v pozdějších částech se nebojí více 
reflektovat a interpretovat získaná data. Vytknout lze pak snad jen obsah, ve kterém  
autorka nazývá jednotlivé kapitoly pomocí otázek, které kladla respondentům při 
rozhovorech, což není právě šťastné. 

Celkově však práci hodnotím jako výbornou a navrhuji hodnocení 1. 

 

 

 

 

V Praze dne  3.9. 2011 

………………………………………………. 
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