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

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2
Stručné slovní hodnocení:
Výběr teoretické literatury je trochu užší vzhledem k obsahu DP.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1
Stručné slovní hodnocení:
Výzkumná otázka je jasně definována a souvisí teoretickým základem. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1
Stručné slovní hodnocení:
Výzkumná otázka je dobře formulována. 

Splnění vytčeného cíle 1
Stručné slovní hodnocení:
Cil práce byl splněn.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1
Stručné slovní hodnocení:
Metody byly zvolené velmi dobře, jejích použití ve výzkumu je výborné.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2
Stručné slovní hodnocení:
Práce je praktický zaměřená, konkrétní doporučení však nejsou nějak výrazná. 

Kvalita vlastních závěrů 2
Stručné slovní hodnocení:
Vlastní závěr je solidní, mohl být víc ambiciózní.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1
Stručné slovní hodnocení:
Autora cituje správně a v souladu se zvoleným standardem.
Formulační a gramatická úroveň

Stručné slovní hodnocení:

Grafická úprava 1

Stručné slovní hodnocení:

Celková známka před obhajobou: 1

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.)
Předložená DP je velice povedená, autorka pevně sleduje definovanou výzkumnou otázku 
s použitím velice povedeného kvantitativního výzkumu, což je poměrně vzácný typ výzkumu v rámci 
diplomových prací na Katedře studií občanské společnosti. Proto zde uvádím několik drobných 
poznámek/požadavků na vysvětlení.

- V anglickém abstraktu se vyskytuje chyba („ubrella“)
- Co znamená na str. 5, „rozvoj provinciálních svobod“?
- Na str. 5 se objevuje toto kontroverzní tvrzení, podle kterého se zda, že autorka chápe 

občanskou společnost jako ne-politickou: “Zástupci organizací občanské společnosti, kteří 

by na sebe vzali politickou odpovědnost, by tak popřeli onu distinkci mezi občanskou 

společností a státem.“ 

- Zda se, že autorka odkazuje na výzkum CIVICUS používáním výrazu CIVITUS (v seznamu 

literatury je pak správný název).

- Na str. 10: „ Důvěra a otevřenost v jiné a cizí je podmíněna dynamickou, demokratickou a 

dobře fungující rodinou.“ Autorka zde sice uvádí výrok jiného autora, přesto si nejsem jista, 

o jakou rodinu se jedná? Copak osoby z jiných typu rodin nemohou uvedenou důvěru cítit? 

Není to příliš silná generalizace?

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 1.9.2013

……………………………………………….
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