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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: Zaměření diplomové práce je vzhledem ke studovanému oboru aktuální a přínosné.

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 podrobně leč popisně představuje teoretické koncepty spojené s tématem 
organizačních změn. Koncepty autorka vztahuje k organizacím občanské společnosti. V práci je použita relevantní 
cizojazyčná i česká literatura.
Oproti předchozí práci je text doplněn o další  relevantní literaturu a text je doplněn celkovým shrnutím teoretické
části.  

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

1-2

Stručné slovní hodnocení: Autorka formuluje výzkumnou otázku a oproti předchozí práci také podotázky. Vychází 
přitom z předchozích výzkumů organizací občanské společnosti v ČR a jednotlivé podotázky vztahuje k teoretické 
části práce. 

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

Stručné slovní hodnocení: Autorka zvolila a použila vhodné metody výzkumu, oproti předchozí práci popisuje 
výběr vzorku, postup při sběru dat a podrobně se věnuje práci s daty. Oproti předchozí práci přidává další OOS 
pro srovnání. 
Kriteria pro výběr organizace jsou však poměrně obecná, proto bylo vhodné vlastní výběr hlavní organizace pro 
výzkum více zdůvodnit. Při popisu a analýze změny cílů organizace využívá autorka pouze omezeně klasifikaci cílů
oblastí činnosti OOS, kterou uvádí v teoretické části práce. 
Kvalita závěrů práce
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce?

1-2

Stručné slovní hodnocení: Autorka v závěru práce podrobně shrnuje své poznatky k jednotlivým výzkumným 
podotázkám, zmiňuje omezení své práce a navrhuje témata k dalšímu výzkumu v dané oblasti. 

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?

2-3

Stručné slovní hodnocení: Autorka v práci řádně cituje nicméně odkazy na literaturu nemají stejnou formu, 
jednou jsou odkazy uvedeny v závorkách v textu jindy v poznámce pod čarou. V části 2.4.1.1 Charakteristika 
jednotlivých finančních zdrojů autorka popisuje pět základních partnerů poskytujících finanční prostředky OOS a 
jejich charakteristiky. V textu však není uveden žádný odkaz na literaturu. Z textu tak není zřejmé z čeho 
charakteristiky vycházejí. Na tuto část se autorka později odkazuje v rámci první výzkumné podotázky.



Katedra studií občanské společnosti
                       Fakulta humanitních studií
                       Univerzita Karlova v Praze 

Department of Civil Society Studies
The Faculty of Humanities
Charles University in Prague

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

2-3

Stručné slovní hodnocení: Práce je dobře strukturována. Text je však formulačně nesourodý, vyskytují se i 
hovorové výrazy. 

Celková známka před obhajobou: 2-3

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:

1, Jaké byly další organizace OS v předběžném výběru pro Váš výzkum a proč jste z nich vybrala právě GLE?

2, Z jakého zdroje/ů vycházejí informace v teoretické části práce 2.4.1.1 Charakteristika jednotlivých finančních 
zdrojů? 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce:

Alice Ďurčatová oproti předchozí odevzdané práci doplnila a upravila teoretickou část práce o další odbornou
literaturu. Soustředila se však zejména na vlastní výzkum, kde formulovala výzkumnou otázku a dílčí podotázky s
odkazem na teoretickou část práce. Zaměřila se na sběr dat a práci s nimi. Oproti předchozí práci autorka přidává
také analýzu další organizace OS, která má sloužit jako rozšíření a podpora validity získaných dat. 

V Praze dne  30.5.2015

……………………………………………….

Podpis vedoucího práce. 
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