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Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Stručné slovní hodnocení:
Téma je velmi vhodné a aktuální.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1
Stručné slovní hodnocení:
Autorka pracuje s relevantní cizojazyčnou literaturou.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1
Stručné slovní hodnocení:
Autorka aplikuje relevantní teoretické poznatky ve svém výzkumu.

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1
Stručné slovní hodnocení:
Hypotéze jsou solidně formulované.

Splnění vytčeného cíle 2
Stručné slovní hodnocení:
Cíl byl splněn, dílčí nedostatky tkající se klasifikace organizací - viz posudek.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2
Stručné slovní hodnocení:
Zvolené metody jsou vhodné.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2
Stručné slovní hodnocení:
Práce obsahuje doporučení.

Kvalita vlastních závěrů 2
Stručné slovní hodnocení:
Kvalita vlastních závěru obsahuje též zjištění, která se v práci už v předchozím textu vyskytují – viz 
posudek.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1
Stručné slovní hodnocení:
Občas nejednotné citování.

Formulační a gramatická úroveň
Stručné slovní hodnocení:

Grafická úprava
Stručné slovní hodnocení:

Celková známka před obhajobou: 1-2

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. Vpřípadně, 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:

Práce je velmi solidní a kvalitně provedena, zde se soustředím na pár sporných bodů:

- Na str. 13 autorka píše o daňových asignacích jako kdyby to byla situace, která se běžně 

vyskytuje v ČR – uvítala bych vysvětlení.

- Na str. 13 autorka uvádí definici CSR kde se zmiňuje o možnosti společnosti odebrat právo 

podnikat. Zní to dost radikálně a zasloužilo by si hlubší vysvětlení. 

- Na str. 20 autorka uvádí konkrétní výzkum a jeho výstupy aniž by vysvětlila, jak je ve 

výzkumu definován termín populace, kterého se výsledky týkají. 

- Předložená diplomová práce obsahuje výbornou metodologii, navíc obsahuje podkapitolu, 

která se týká etiky výzkumu, což je poměrně vzácné, ale mělo by se stát standardem.

- Poněkud zbytečný mi přijde výčet organizací – většinou se jedná o běžně dostupné 

informace. 

- Při popisu způsobu jak se na webu prezentuje spolupráce NNO a firmy, autorka uvádí, „Na 

stránkách se většinou píše jenom o samotném projektu, ale už nikde není zmíněno, že 

projekt má nějakého partnera z komerční sféry.“ Jak pak autorka ví, že k nějaké spolupráci 

vůbec dochází, nejsou NNO povinné takové zdroje financování uvádět a jaká by pak byla 

motivace firmy je financovat?

- Na str. 70 v závěru autorka doslova kopíruje zjištěni, které uvedla dříve v práci a které 

prezentuje jako důležitý výsledek práce, přičemž to co uvádí jako typologii je pouhá 

deskripce  způsobů prezentace spolupráce mezi NNO a firmou.

(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).

V Praze dne 

……………………………………………….
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