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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka používá málo zdrojů, na základě kterých by byla schopná nějaké hlubší analýzy 
 

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 - 4 

Stručné slovní hodnocení: 
V práci de facto chybí teorie. Teoretická část je spíše povrchní kompilací. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Splnění vytčeného cíle  3 - 4 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka sice tvrdí, že dělala tři rozhovory, v práci však není vůbec patrné jejich vyhodnocení. 

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Kvalita vlastních závěrů 3 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  3 - 4 

Stručné slovní hodnocení: 
Na některých místech chybí dle mého soudu uvedené zdroje. 
 

Formulační a gramatická úroveň 3 

Stručné slovní hodnocení: 

 

Grafická úprava 3 

Stručné slovní hodnocení: 
 

 
Celková známka před obhajobou: 3 – 4 s přihlédnutím k výsledku 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.) 

 

 

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). 

Předložená práce si z mého hlediska klade velký cíl a nevolí optimální prostředky k jeho 

naplnění. Teoretická část je pak z mého hlediska výrazně slabší částí práce v porovnání 

s částí praktickou. Proto se vyjádřím k oběma odděleně: 

Teoretická část: 

Teoretická část vykazuje dva základní problémy. Jedná se především o ne příliš zdařilou 

kompilaci z několika zdrojů, které svojí povahou neumožňují hlubší analýzu. Práce se 

stává popisnou, navíc některá konstatování typu, že „Komenský byl i psycholog“, že 

„vedle demokratických států existovaly ve dvacátém století i státy totalitní“ a nebo, že „v 

zemích s demokratickou tradicí je občanská společnost silnější“ jsou na úrovni učebnice 

pro základní školu. 

Kromě toho teoretická část de facto neobsahuje žádný teoretický koncept, o který by se 

autorka mohla opřít v části empirické. Autorka se sice snaží zabývat jednotlivými 

termíny, které používá, zcela jí však chybí skutečné propojení mezi oblastí neformálního 

vzdělávání a občanskou společností. Toto téma se dle mého názoru mělo stát základem 

pro teoretickou část práce. 

Vedle těchto obecných připomínek mám ještě několik konkrétních podnětů: 

Historický přehled vzniku občanské společnosti nemá v podstatě žádnou vazbu na 

výzkumnou otázku.  

Kapitola 3 je de facto velmi povrchní shrnutí vzniku občanské společnosti postavená na 

dvou zdrojích, bez návaznosti na výzkumnou otázku.  

Kapitola 4 a 5 jsou de facto slovníkově pojaté přehledy existujících definic pro oblast 

formálního a neformálního vzdělávání. 

Z kapitoly věnující se formálnímu vzdělávání není zřejmé, jaká je souvislost mezi touto 

oblastí, neformálním vzděláváním, výzkumnou otázkou a občanskou společností.  

Na straně 24 popisuje autorka osobní zkušenost, z které vyvozuje, že přizpůsobení 

potřebám skupiny je typické spíše pro neformální než formální vzdělávání. V tomto 

případě však dle mého názoru není schopná prokázat analytický odstup od sledované 

problematiky. Naopak v současné pedagogice by schopnost uzpůsobit jakékoli vzdělání 
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potřebám dětí mělo být základem. Fakt, že se tak v mnoha školách nečiní, je druhá věc. 

Tyto různé roviny reality je však potřeba v textu odlišovat. 

Kapitoly 6.2 – 6.4 jsou výčtem mezinárodních organizací, jichž je Česká republika 

členem, aniž by však byl tento výčet zasazen do kontextu celé práce. 

Odrážky na straně 33 – 34 nemají z mého hlediska v textu opodstatnění, může je 

autorka vysvětlit? Jak souvisí odkaz na Komenského v této části se schématem na straně 

33 a s dalším textem? 

Na stranách 35 – 36 je vložen text odkazující na hodnotící zprávu OECD z roku 2012, 

kapitola se však týká neformálního vzdělávání – jaká je vazba mezi těmito dvěma 

částmi? 

 Nesystematické označení organizací občanské společnosti, organizace občanského 

sektoru, neziskové organizace se vyskytuje v celé práci.  

Na straně 37 autorka zařazuje Pionýra mezi Organizace občanského sektoru – může to 

dále vysvětlit? Myslí zde autorka formu organizace nebo způsob jejího fungování či 

hodnoty, ke kterým se organizace hlásí a ke kterým autorka odkazuje v úvodních 

kapitolách? I zde by textu výrazně pomohla větší diferenciace sledovaného tématu. 

Na základě čeho vyvozuje autorka závěr na straně 40, že „Navíc 

DDM jsou jako školská zařízení financována podle počtu návštěvníků zájmových kroužků 

a různých akcí. To s sebou přináší exkluzivitu jistých zájmových kroužků, protože jsou 

„lukrativní“, tj. je o ně zájem, např. o keramické a dramatické kroužky.“ 

V práci dle mého soudu autorka nepracuje systematicky s literaturou a to např. na těchto 

místech: 

První dva odstavce kapitoly 3.4 

Strana 12 – předposlední odstavec  

Strana 26 – druhý odstavec od konce stránky  

Na stranách 24 a 25 autorka také vymezuje pojmy formální, neformální vzdělávání a 

informální učení – dle mého názoru chybí zdroj. 

Jedná se na straně 38 – první odstavec o parafrázi či citaci? 

Empirická část 

Empirická část je v porovnání s teoretickou částí dobře strukturovaná, autorka vysvětluje 

srozumitelně postup při provádění svého výzkumu. K této části mám dvě dílčí otázky: 

Na straně 49 autorka uvádí, že k některým plánovaným rozhovorům nedošlo, neuvádí 

však důvod – mohla by ho objasnit při obhajobě? 
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Na straně 67 uvádí autorka, že „otázka číslo 20 není relevantní předmětu výzkumu, proto 

nebyla hodnocena“. Tomuto konstatování nerozumím. Pokud není relevantní, proč ji do 

dotazníku dávala? Z mého hlediska se naopak jedná o vysoce relevantní otázku, protože 

v dotazníku s uzavřenými otázkami je to jediný prostor na samostatné vyjádření 

respondentů. Konstatování autorky jen vzbuzuje nejistotu ohledně odpovědí, které 

respondenti udávali. 

Kam se podělo vyhodnocení rozhovorů? Jaké nové poznatky přinesly? Jak s nimi autorka 

pracovala a jak je zařadila do své analýzy? 

 

 

V Praze dne  

20.8. 2013 

 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


