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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Cíl práce, tak jak je zformulován na str 21 v krátké subkapitolce, není jasně zformulovaný („popsat 

vývoj volebního chování obyvatel ČR a Prahy spolu se třemi konkrétně vybranými městskými 

částmi (proč?) a zjistit motivace obyvatel k politické angažovanosti (jak?) a způsoby, jak tito 

obyvatelé se kromě účasti ve volbách v politice participují, a co je k možnosti či nápadu (?) se 

politicky angažovat přivedlo“). Na tento cíl nejasně navazují položené tři výzkumné otázky 

(občanská angažovanost se v čase mění, souvisí účast ve volbách s nevolení angažovaností, co 

ovlivňuje potenciál obyvatel Prahy pro jejich participaci?). Je pravda, že tyto otázky jsou v závěru 

zodpovězeny, avšak je velice diskutabilní, zda je možné je dostatečně zodpovědět na základě 

statistik o účasti ve volbách, přehledu několika občanských sdružení působících ve vybraných 

městských částech, a strukturovaných rozhovorů se dvěma zastupiteli z každé z nich.  

Text je přehledně strukturován. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Literatura zahrnuje jak klasické politologické texty, tak současnou produkci české i zahraniční 

provenience věnované především volebnímu chování a obecně občanské společnosti. Postrádám 

relevantní literaturu týkající tématu práce – občanské angažovanosti na úrovni velkého města, či 

v městské lokalitě (je-li taková?). 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Jak jsem uvedl v prvním bodě, myslím, že datová opora pro naplnění cílů práce, je nedostatečná. 

Zdůvodnění volby konkrétních městských částí není dostatečné. Standardní přehledy účasti ve 

volbách mohou poskytnout jen interpretační rámec. Příběhy zastupitelů sice mohou sloužit jako 

příklad určitého typu občanské angažovanost, ale je to jen dílčí věc (pokus o vliv genderu, který je 

naznačen volbou zastupitele a zastupitelky, není dotažen). Předpokládal bych, že autorka se např. 

pokusí zjistit více o vyjmenovaných občanských sdruženích pomocí výzkumu jejich aktérů, 

postihnout společenské klima ve zvolených městských částech, charakterizovat práci zastupitelstva 

a městských rad, zjistit informovanost obyvatel městských částí, tak, jak je jim předkládána 
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v tiskovinách vydávaných radnicí, atd.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů odpovídá možnostem a relevanci dat, se kterými autorka pracuje a která využívá. 

  

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Autorka, až na výjimky, vždy odkazuje na literaturu bez konkretizace stránek. Převzaté myšlenky či 

teze tak jsou vesměs obecné a charakterizují celkové vyznění citovaných prací. K jazykové stránce 

nemám výhrad. Graficky je práce nevyrovnaná. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Záměr práce, který považuji za výsostně aktuální a nepochybně hodný pozornosti a výzkumného 

zpracování, se podle mne podařilo naplnit jen částečně. Práci doporučuji k obhajobě, i když má řadu 

nedostatků. 

 

 

 

Datum: 14. 6. 2015       Podpis: Milan Tuček 


