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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 2
Stručné slovní hodnocení:
Není úplně jasné, jak autorka aplikuje teorii na formulací cílů, viz. posudek
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2

Stručné slovní hodnocení:
Hypotéze jsou solidně formulované, určité nedostatky se objevují u aplikace jednotlivých typů 
kapitálu na teorii dobrovolnictví.

Splnění vytčeného cíle 2
Stručné slovní hodnocení:
Cíl byl splněn, dílčí nedostatky ve výběru organizací.

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 nevyplývají ze samotné práce.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 2
Stručné slovní hodnocení:
Občas nejednotné citování.
Formulační a gramatická úroveň

Stručné slovní hodnocení:

Grafická úprava

Stručné slovní hodnocení:

Celková známka před obhajobou: 2

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. Vpřípadně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit kobhajobě.
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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.)

Ač předloženou diplomovou práci hodnotím kladně a myslím si, že si autorka vybrala 

velmi aktuální téma z oboru, se kterým se dobře vypořádala, zde uvádím připomínky, 

které by bylo vhodné při obhajobě zohlednit:

- Resumé DP v angličtině je nesrozumitelné.

- Při definování nestátních neziskových organizací autorka používá základní definice 

a hned se přesouvá k právní úpravě a tímto v teoretické kapitole používá právní 

úpravu místo relevantní teorie. Na str. 23 zase najedeme „skok“ z teorie k právu.

- Autora na str. 16 uvádí tvrzení, že religiozita slouží jako prvek měření kulturního 

kapitálu. Ráda bych požádala o implikace pro ne-religiózní společnosti a o 

intepretaci tohoto výkladu. 

- Na str. 16 autorka uvádí: „Na tomto základě můžeme odvodit souvislosti a jednotlivé 

typy kapitálu pak aplikovat na teorii dobrovolnictví.“ – o jakou aplikaci se jedná?

- Když autorka píše na str. 28 o právní úpravě, není zcela jasné, jak její výběr 

souvisí s tématem DP. Uvádí práva dětí obecně, navíc zda se arbitrárně si vybírá 

jen některá ustanovení. Relevance české úpravy je pak lepší.

- Na str. 35 autorka zcela zbytečně uvádí tituly jednoho autora, zatímco u ostatních 

to nedělá. 

- V práci se vyskytuje nejednotné citování internetových zdrojů, např. v pozn. Pod 

čarou 8. Na mnohá místech autorka uvádí odkazy na celé publikace, ačkoli zřejmě 

cituje. Publikaci vždy uvede, ale často jako celek, bez čísla stránek.

- V popisu organizací, kde většinou autorka kopíruje data z webu příslušných 

organizací, není jasné v čem je přidaná hodnota. Od str. 71. autorka pak dobře 

analyzuje relevantní informace o organizacích, tím víc bylo zbytečne předtím 

kopírovat info data o organizacích z jejích webovských stránek.

- Není úplně zřejmé, jak si nakonec autora vybrala zrovna dvě uvedené organizace. 

Mělo vůbec smysl srovnávat dvě tak odlišné organizace?

- Ve vlastních závěrech autorka až moc uvádí teoretické koncepty a právní úpravu 

místo vlastních názorů a prezentace výsledků vlastního výzkumu.

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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