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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 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je v práci dobře zdůvodněno, přesně odpovídá zaměření studia. 
 

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 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka čerpá z dostatečného množství literatury, s kterou zároveň analyticky pracuje. Na některých místech se 

však dopouští příliš rychlých hodnotících soudů nepodložených dostatečně předchozí analýzou Např. strana 18 – 

studentka předkládá některá demografická fakta o počtech seniorů v ČR a uvádí zároveň to, že média manipulují 

s informacemi a vytváří katastrofické scénáře. Otázkou je, čím autorka toto své vnímání dokládá? Takto bez 

předchozí analýzy působí tvrzení zavádějícím způsobem. 

Strana 21 – poslední odstavec – opět velmi hodnotící soudy o dopadech minulého režimu na stáří bez důkladné 

analýzy. 

Na některých místech působí text zkratkovitě. Na straně 14 např. začíná studentka svou teoretickou úvahu nad 

tématem participace u Platona, pak ale rovnou přeskakuje do 17. století. Otázka je, zda tento krátký Platonský 

úvod má nějaký význam a pokud ano, tak jaký? 

V rámci teoretické části se však studentka dostává i k žebříčku participace, který adaptuje na svůj výzkumný 

terén. V tomto bodě je teoretická část velmi silná. Studentka si tak na základě studia literatury zvolila koncept, 

který používá jako základ pro empirickou část diplomové práce. 

 
 

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou dobře formulované, někde se ale studentka utíká do hovorového jazyka, což je na škodu 
celkového vyznění textu („jaká je zhruba úroveň participace“). 
Studentka v metodologické části uvádí také otázky, které kladla respondentům v rámci výzkumu. Některé z nich 
jsou však formulovány jako uzavřené, což je překvapivé. 
 

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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Metodologie je z mého hlediska jednou z nejsilnějších částí celé práce. Studentka velmi pečlivě a čtivě popisuje 
své jednotlivé kroky, dokáže je dobře zdůvodňovat a umožňuje čtenáři dobře pochopit vše, co se v terénu dělo. 
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Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 
Studentka velmi hezky pracuje s analýzou dat a vytváří si tak skvělý podklad pro formulaci závěrů. 
 

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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 
Práce je psaná velmi čtivě, studentka vlastně umožňuje velmi citlivě a živě nahlédnout do svého výzkumného 
prostředí. V některých místech se utíká ke zbytečně hovorovému jazyku, takových míst je však na druhou stranu 
relativně málo. 
 

 
Celková známka před obhajobou: 1 – 2 s přihlédnutím k průběhu obhajoby 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba práci 
nedoporučit k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

 

Studentka v jedné části výzkumu zmiňuje, že bude zjišťovat i chuť a ochotu respondentů ke co-

housingu. Později se už k tématu však nevrací, jen v závěrech ji doporučuje. Ptala se autorka na 

tuto formu soužití i během svého výzkumu? Na základě čeho pak tuto formu doporučuje 

v závěrech? 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

Předkládaná práce je velmi pěkným příkladem propojení praxe s psaním diplomové práce. Studentka 

přesvědčivě popisuje terén, který dobře zná, dokáže propojit teorii s empirií a dokáže na tomto 

pevném základě formulovat své vlastní závěry. Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení 1 – 2 

s přihlédnutím k výsledku obhajoby. 
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V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


