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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma zřízení mateřské školky/centra je relevantní pro občanskou společnost, konkrétně skupinu představovanou 
zaměstnanci a studenty FHS. 
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: 
Obsah práce je relevantní. Obsahuje výčet norem a zákonů vztahujících se k problematice. Použití zahraniční 
literatury není relevantní, stejně jako její kritické posouzení. Doporučuji více provázat jednotlivé části práce tak, 
aby na sebe navazovaly. 
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 zadány předem a autorka postupovala strukturovaně k jejich naplnění.  
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: 
Techniky sběru dat jsou popsány, doporučuji více propracovat popis a výstupy vlastního dotazníkového šetření. 
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: 
V práci bych uvítala závěr a doporučení autorky ohledně vybudování mateřské školky, včetně kritického 
posouzení získaných informací. 
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. 
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, obsahuje určité formální nedostatky. 
 
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. 
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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 demografického vývoje klesne v následujících pěti letech počet studentů a 
to může ovlivnit i snížení počtu zaměstnanců FHS. Kde byste hledala případné 
doplnění využití kapacity školky z vnějších zdrojů, tedy mimo zaměstnance a 
studenty FHS? 

2) Jaká jsou nejkritičtější místa celého projektu?  

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

Diplomová práce je svým zadáním netypická. Autorka dobře pojala práci formou 
projektového řízení s doplněním relevantních zdrojů a výzkumu ke zkoumané 
problematice zřízení mateřské školky. Autorka provedla vlastní výzkum, který v rámci 
práce mohl být více rozepsán. Oceňuji uvedení příkladů dobré praxe. Postrádám kritické 
zhodnocení projektu a autorčino doporučení. 

 

 

 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


