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Text posudku: 

 

Diplomová práce má logickou strukturu, kapitoly jsou dostatečně provázány a jejich délka odpovídá 

rozsahu jednotlivých témat. Jazyková a stylistická úroveň textu je velmi vysoká, gramatické chyby se 

téměř nevyskytují - pouze velmi zřídka překlepy. Text je čtivý a srozumitelný a celá práce má jednotnou 

grafickou podobu. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

 

Odborná terminologie je používána správně. V praktické části velmi oceňuji, že autorka používá vedle 

české literatury i cizojazyčné vědecké zdroje spojené s tématem globálního rozvojového vzdělání (dále 

GRV). Citace jsou používány jednotně a korektně v celé práci.  

 

Teoretickou část považuji za velmi zdařilou rešeršně-kompilační práci. Autorce se v ní podařilo 

srozumitelným způsobem vysvětlit a popsat pojmy spojené s hodnocením výsledků GRV a sepsat tak 

v češtině dokument, který dává uceleně dohromady současný evropský (zároveň český) pohled na 

hodnocení výsledků v oblasti GRV, což je aktuálně velmi diskutované téma mezi organizacemi 

zabývající se GRV. V teoretické části tak autorka zcela splnila cíl své práce, který si na začátku vytyčila: 

„Cílem je téma hodnocení v oblasti GRV systematicky uchopit a vyplnit mezeru v česko-jazyčné 

literatuře zabývající se hodnocením výsledků GRV a jejich kvalitou.“ 

 

Praktická část se skládá z analýzy rozhovorů, které autorka provedla se zástupci různých organizací 

zabývajících se GRV. Cílem praktické části bylo zjistit, jak organizace působící v oblasti GRV hodnotí 

výsledky své činnosti. Tento cíl autorka splnila. I přesto bych ale měla k praktické části výhrady. 

V teoretické části se autorka věnuje hodnocení výsledků v GRV, což se ale v praktické části ztrácí, 

protože ve většině konkrétních případů, které autorka popisuje, jde o hodnocení aktivit oněch organizací, 

či projektů/programů  a ne přímo výsledků v GRV.  

Například u respondenta č. 1 jde o hodnocení celého projektu, ve kterém byly i aktivity GRV. V této 

evaluaci se hodnotila také koordinace mezinárodního projektu, řízení, nastavení partnerství, udržitelnost, 

relevance, efektivita, apod.  O dopadu GRV aktivit v tomto projektu se autorka zmiňuje nedostatečně 

(možná dopady GRV vůbec evaluovány nebyly). 

V případě respondentů 3 a 4 nejde opět o hodnocení, které by se zaměřilo na dopady GRV. Z textu je 

patrné, že organizátorky (respondentky 3 a 4) tohoto programu se snaží hodnotit, jaký mají dopad 

zahraniční stáže na účastníky programu, nebo na hostitelské organizace. GRV aktivity jsou pouze 

menším článkem v celém programu. 

Praktická část tak budí dojem, že si přesně autorka nevyjasnila, jestli se zaměří na evaluaci celého 

projektu/programu nebo přímo na hodnocení výsledků v GRV oblasti, jak bylo popsáno v teoretické 

části. 

 



Práci doporučuji k obhajobě 

 

Zdůvodnění, závěr: 

Tuto diplomovou práci považuji za zdařilou i přes své výtky v praktické části. Oceňuji, že se 

autorka pustila do tak složitého, ale aktuálního tématu, jako je hodnocení výsledků v globálním 

rozvojovém vzdělávání. Myslím, že tím poskytla velmi hodnotný dokument pro organizace 

působící v této oblasti. Doporučuji autorce nabídnout svou práci těmto organizacím (např. na 

portálu globálního rozvojového vzdělávání). 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 Má autorka přímou zkušenost s GRV? Pokud ano, co si ona sama myslí o jejich 

výsledcích/dopadech na cílovou skupinu (žáky, učitele, veřejnost apod.)? 

 Jaký rozdíl vidí autorka v terminologii mezi pojmy hodnocení a evaluace? 

 

 

Navrhované hodnocení: B-velmi dobře 

 

    …………………………………. 

V Olomouci dne 15. srpna 2013                                                                                      podpis  

 

 


