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Oponent: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. 

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Originalita tématu v prostředí ČR, aktuálnost, znalost problematiky a prostředí autorkou práce 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
V pořádku 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Přehledná a jasná formulace cílů, jejich relevance je vzhledem k tématu v pořádku 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) - 
Stručné slovní hodnocení: 
Není uvedena, což ale vzhledem k pojetí práce nepovažuji za chybu. Hypotézu tedy nebudu hodnotit. 
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: 
Poněkud popisný charakter jinak dobře zpracované práce 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Metoda mohla být lépe charakterizována a teoreticky rozpracována (str. 13) a následně aplikována 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka přináší v závěru práce konkrétní doporučení, které však mohly být ještě detailněji rozpracovány 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Dostačující, ale v některých částech až příliš obecné 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Velmi dobrý výběr zdrojů i práce s nimi 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Až na malé detaily v pořádku 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
V pořádku, oceňuji začlenění rejstříku 
 
Celková známka před obhajobou:  
 
2 – velmi dobrá, v případě výborné obhajoby 1 - výborná 

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.) 

 

Doporučuji obecné a přehledové srovnání situace (v souvislosti s daným tématem) 

v Kazachstánu s ostatními středoasijskými republikami.    

 

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  
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