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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 otevřenosti SP je relevantní k problematice občanského sektoru. Autorka v úvodu popisuje pojem 
občanského sektoru a uvádí příklady možných definic, kriticky je posuzuje a dochází k závěru, že SP jsou 
součástí občanského sektoru. 

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 k tématu. Autorka představila odpovídající literaturu včetně zahraniční. 

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Cílem práce bylo zjistit transparentnost webových stránek zkoumaných podniků formou odpovědí na stanovené 
otázky. Následně byl stanoven index transparentnosti. Druhý cíl představoval skutečnost, zda se zkoumané 
podniky hlásí k principům sociálního podnikání. Autorka zkoumala možné korelace mezi získanými daty. 

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 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka zvolila kvantitativní výzkumnou metodu, která zahrnovala obsahovou analýzu webových stránek. 
Analýzu autorka statisticky zpracovala s využitím korelační analýzy. Ze vzorku 128 zkoumaných podniků vychází 
zpracovaná analýza.  

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 

Cíle práce byly naplněny. Autorka popisuje zjištění, text působí až příliš kriticky. Doporučuji držet se věcného 
přístupu při interpretaci dat. V závěrech a doporučení chybí hlubší zamyšlení nad zkoumanou problematikou. 

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, doporučuji se zaměřit na formulační úroveň – viz výše. 
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Celková známka před obhajobou: 2 

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.) 
 

V práci je uvedeno: „Lze očekávat řadu zajímavých výzkumů v této významné oblasti propojující podnikání se 

sociálním a environmentálním prospěchem.“ Které další výzkumy byste navrhla? 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

Práce odpovídá zadání, autorka zmapovala otevřenost sociálních podniků analýzou 

webových stránek a popsala možná omezení i chyby, které analýzou zjistila.  

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 8.6.2015 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


