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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 relevantní vzhledem k oboru. Jak uvádí sama autorka: „Jedna z důležitých základů pro efektivní a 
dlouhodobé fungování organizací občanského sektoru je jejich schopnost vést své pracovníky.“ 

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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Obsah práce je relevantní. Obsahuje přehled hlavních teorií ve vedení zaměstnanců i dobrovolníků. Autorka 
čerpala z českých i zahraničních zdrojů. 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Cíle byly jasně formulovány a autorka postupovala strukturovaně k jejich naplnění. Problematiku zasadila do 
rámce NNO i občanské společnosti. 

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: 
Techniky sběru dat jsou popsány, autorka provedla kvalitativní výzkum formou rozhovorů s návodem, které 
doplnila rozhovorem s odborníkem na zkoumanou problematiku.  

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: 
Autorka v závěrech práce shrnula zjištění z výzkumu a vyvodila z nich relevantní závěry a doporučení. Dobře 
popsala rozdíly ve vedení zaměstnanců a dobrovolníků. 

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: 
Práce se zdroji odpovídá standardům, používaným na FHS UK. 

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce je vhodně strukturovaná, témata na sebe logicky navazují.  Práce obsahuje určité gramatické nedostatky. 

 
Celková známka před obhajobou: 1 

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

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

1) Podle Vašeho názoru, které z uvedených charakteristik vedoucích jsou v NNO 

naprosto klíčové? 

2) Jaký způsob rozvoje byste doporučila vedoucím zaměstnancům NNO? 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Autorka diplomová práce si zvolila poměrně náročné téma, které je v teorii popsáno ve 

větší míře pouze v oblasti vedení dobrovolníků. Vedení zaměstnanců v NNO se mnoho 

autorů nevěnuje. Autorka vybrala vhodnou literaturu, samostatně prováděla kvalitativní 

výzkum na základě vhodně vybraných otázek. Závěry práce jsou na vysoké úrovni, 

autorka přispěla k obohacení poznatků v oblasti vedení lidí v NNO. Práci hodnotím 

známkou výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne 7.6.2015 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


