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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Téma se týká problematiky české občanské společnosti a to dokonce v mezinárodním kontextu. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Diplomantka v práci využívá relevantní teoretickou literaturu včetně zahraniční. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Cíl práce je formulován ve vztahu k teoretickým debatám na poli sociálních hnutí a kolektivní mobilizace. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Výzkumná otázka je formulována s ohledem na zvolený cíl a je vhodně strukturovaná. 
 
Splnění vytčeného cíle  1-2 
Cíl práce byl bezesporu naplněn, jedinou výhradou zde může být nižší úroveň obecnosti při shrnutí jednotlivých 
období, která by usnadnila lepší srovnání mezi jednotlivými fázemi vývoje POS a umožnila formulovat 
jednoznačnější závěr o vztahu mezi kontextem a formami mobilizace. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1-2 
Metody byly zvoleny vhodně, získaná data byla v práci analyzována korektně a obezřetně. Data poskytují 
diplomantce dobrou oporu v její analýze. Ocenit lze využití primárních zdrojů i podrobnou práci s archivy. 
Jedinou připomínkou zde může být místy nekritická reprodukce názorů a postojů zkoumaných aktérů, která se 
někde promítá do výsledné interpretace (emocionální a ideologické zabarvení textu – např. první věta posledního 
odstavce na str. 64) 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) - 
Práce není prakticky orientovaná. 
 
Kvalita vlastních závěrů 1-2 
Autorka předkládá své závěry velmi přehledně a strukturovaně, práci by nicméně prospělo důraznější propojení 
zjištění práce s teorií, která v ní byla aplikována. Závěry práce představují více „shrnutí“ než „zobecnění“ 
poznatků, které práce přinesla.  
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Práce s literaturou a dalšími zdroji je korektní. 
 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Bez problémů. 
 
Grafická úprava 1 
Bez problémů. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 1-2 
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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). 
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