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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 
Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Tématem práce je činnost OOS při ochraně seniorů před předváděcími akcemi. Vysoce aktuální 

problém předváděcích akcí sice v české společnosti primárně neotevřely OOS, ale o to zajímavější je 

zjistit, jakým způsobem se v této problematice angažují. Téma práci proto hodnotím jako vysoce 

relevantní. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 

2-3 

Angažovanost OOS v oblasti předváděcích akcí pro seniory je v práce uchopena spíše jako společenský 

problém, než jako primárně akademický či teoretický problém (např. jako otázka role NNO ve 

společnosti, strategií advokační činnosti či forem spolupráce mezi NNO apod.) Teoretická část práce 

je potom spíše přehledem různých pojmů a přístupů, než teorií, a tomu odpovídá i výseč pokryté 

literatury, tj. chybí tu teoretická literatura a také zahraniční literatura (nacházím jen 3 cizojazyčné 

zdroje). Jsou zde důkladně pokryty všechny pojmové okruhy, které s tématem souvisí – role OOS, 

ochrana spotřebitelů a specifika seniorů jako znevýhodněných spotřebitelů. Část o ochraně 

spotřebitelů je však zbytečně dlouhá a věnuje se i věcem jen nepřímo relevantním pro téma práce. I 

tam, kde si relevanci představit umím, není explicitně popsána. Ani část o seniorech nemá shrnutí, 

kde by studentka interpretovala význam těchto informací pro DP. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

2 

Studentka postavila práci jako v podstatě explorační popisnou studii zapojení OOS do řešení 

problematiky předváděcích akcí; tomu také dobře odpovídá hlavní výzkumná otázka, kterou si 

stanovila. Na jedné straně je tento postup zdůvodněn dobře tím, že jde o nový fenomén, kde dosud 

nebyl způsob zapojení OOS popsán. Na straně druhé se však domnívám, že by zde šly s úspěchem 

aplikovat některé obecnější představy o činnosti OOS (např. různé koncepce funkcí popsané v části 

2.1.3), a tím víc zaměřit jak sběr dat a jejich analýzu, tak samotnou strukturu práce. Nerozumím tomu, 

proč např. poměrně důkladně popsané advokační strategie či formy organizací (2.1.7) nejsou potom 

použity pro zaměření výzkumných otázek a analýzy empirických dat; ani studentka nevysvětluje, proč 

je nepoužila.  
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Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 

2-3 

Studentka píše, že vychází z postupů zakotvené teorie s cílem kategorizovat způsoby zapojení OOS do 

řešení problematiky, což je sice v zásadě v pořádku, mnohem vhodnější by byl ale design případové 

studie (tím spíš, že cílem není vytvoření nové teorie)!  Hlavními metodami sběru dat jsou rozhovory a 

především analýza dokumentů (což však v podstatě není metodologicky reflektováno). Kladně 

hodnotím pečlivou práci při hledání okruhu relevantních aktérů a detailní popis postupu (i když mohl 

a měl být redukován, např. méně podstatná část metodologické reflexe měla být přesunuta do 

přílohy).  Nyní k popisu a analýze dat. Vzhledem k tomu, že jde o popisnou studii, klíčovým rysem by 

měl být mj. i chronologický výčet událostí (jak detailně v popisu, tak v přehledné tabulce), ten je však 

(ne uspokojivým způsobem) pojednán a ne vhodně zařazen v teoretické části práce (s. 61). 

Kategorizace OOS vychází z rozdělení OOS podle toho, v jaké fázi procesu se zapojují (řešení následků 

či prevence), a stejně tak aktivity OOS jsou členěny na poradenské a preventivní. Toto v zásadě 

jednoduché členění je však v textu popsáno komplikovaným a obtížně srozumitelným způsobem, což 

snižuje přínos práce. Zde by pomohlo, kdyby byla induktivně vytvořená typologie interpretována ve 

vztahu ke kategoriím OOS, které známe z literatury. Studentka se v práci věnuje otázkám, které 

s výzkumnými otázkami souvisí jen volně, např. vývoji problematiky předváděcích akcí (namísto role 

OOS v nich) v části 4.3.1 nebo poznatkům o seniorech v části 4.3.2. Studentka s těmito výpověďmi 

představitelů OOS zachází jako s výpovědí o realitě, nikoli jako s výpovědí, která má v důsledku 

osvětlit právě roli OOS a jejich sebepojetí v tomto procesu. Přestože tedy píše, že použila analytické 

závorkování, ve skutečnosti pracuje s daty jen jako s výpovědí o realitě. To má dva důsledky, jednak je 

tím příliš mnoho prostoru věnováno předváděcím akcím a seniorům bez vazby na roli OOS a jednak se 

tím stává chybou, když studentka vychází často pouze z výpovědí respondentů, aniž je ověřuje nebo 

konfrontuje s jinými daty ve snaze dobrat se toho, jak to „doopravdy“ je. 

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

3 

Velmi pozitivně hodnotím v podstatě úspěšnou snahu studentky pokrýt problematiku předváděcích 

akcí pro seniory v celé šíři, zmapovat vše, co bylo o ní napsáno. To evidentně stálo mnoho úsilí a práce 

v tomto ohledu představuje cenný zdroj. Na škodu je ale přílišná délka práce, místy komplikovaná či 

zmatená struktura a málo uhlazený a plynulý text. Práce je zahlcena řadou detailů, které znesnadňují 

pochycení důležitějších poznatků. Na závěr jsou v části 4.4 shrnutí, která však přímo nekorespondují 

s žádnou výzkumnou otázkou. Podivné je také to, že části 4.4 a 4.5 dohromady nedávají ani 1,5 

stránky, zatímco (z hlediska struktury práce ekvivalentní) část 4.3 má 47 stran a je tedy 30x delší. 

V samotném závěru najdeme jednak srovnání seniorských a spotřebitelských OOS (což opět přímo 

nekoresponduje s žádnou v.o.) a jednak téma podvodů a postavená seniorů – což ale nebylo samo o 

sobě tématem práce. Kromě toho 20 řádků závěru po téměř 160 stranách textu není adekvátní, tak 

dlouhý a komplikovaně strukturovaný text by si zasloužil důkladnější shrnutí s cílenější snahou 

zodpovědět výzkumné otázky. 
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Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 

2 

Práce odkazuje na zdroje pečlivě, ale kombinuje odkazování v textu s odkazováním v poznámkách pod čarou. Zde 

jsou sice především komentáře a doplňující informace, což je v pořádku, ale jsou zde i odkazy na použité zdroje. 

Odkazování na zdroje by v práci mělo být jednotné. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

3 

Práce je příliš dlouhá, nicméně její základní struktura je dobrá.  To však již neplatí v dílčím členění, 

které je místy poněkud matoucí.  Např. v teoretické části najdeme část 2.1.3 funkce, potom 2.1.4 

finanční zdroje, ale 2.1.5 opět funkce, části 2.1.6 a 2.1.7 by správně měly být pod-kapitolami 2.1.5. 

Proč je část věnovaná chronologii předváděcích akcí (2.2.5.4) vřazena v teoretické části pod ochranu 

spotřebitele v ČR z pohledu práva (2.5)? Grafická úprava práce není vhodně zvolená, protože malý 

font názvů a příliš mnoho úrovní členění zhoršuje orientaci v textu. Gramatika je velmi dobrá, ale 

formulační úroveň textu je spíše průměrná – jde o to, že studentka úplně nezvládla obtížný úkol 

integrovat a plynule popsat obrovské množství dat, které posbírala; také sklon používat příliš dlouhé 

názvy kapitol a řady pod-kapitol komplikuje porozumění textu.  

 
Celková známka před obhajobou: 2 
 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci máte schéma 1. V textu k němu však chybí popis a interpretace. Co má schéma 

znázorňovat? 

 

Komentář: 

Studentka si vytyčila příliš ambiciózní cíl a v textu se dost nedržela hlavní výzkumné otázky, takže si 

zadání ještě rozšířila. Výsledek je téměř nezvládnutá práce, která v závěru odpovídá jen zčásti na 

otázky, které si stanovila. Studentka přitom mohla a měla využít k zacílení procesu sběru a analýzy 

dat některé z existujících typologií činností OOS (nebo více pracovat s typologií, kterou sama 

vytvořila). Dalším nevyužitým způsobem uchopení úkolu by byl vhodný výzkumný design, v tomto 

případě popisná případová studie. Neobvyklým znakem této práce je její délka, přes 160 stran, 

přičemž místy je použito dokonce užší řádkování. Z mého hlediska je to spíše zápor celé práce a 

doklad neschopnosti efektivně zpracovat jeden výzkumný úkol. Na druhou stranu však i oceňuji, že 

studentka zjistila tolik informací a postupovala tak pečlivým způsobem, navíc v tematické oblasti, kde 

dosud činnost OOS nebyla popsána. Z toho důvodu jsem se nakonec přiklonila k hodnocení velmi 

dobře.  

V Praze dne 3. 2. 2015 

 

………………………………………………. 

Podpis vedoucí práce 


