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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:	  
Příprava	  a	  tvorba	  projektového	  záměru	  je	  relevantní	  tématem	  pro	  diplomovou	  práci	  oboru	  SOS.	  
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:	  
Diplomová	  práce	  nemá	  „klasickou“	  teoretickou	  kapitolu,	  protože	  se	  jedná	  o	  práci	  aplikační,	  ne	  výzkumnou	  či	  
teoretickou.	  Obsahuje	  však	  část,	  v	  rámci	  které	  studentka	  představuje	  základní	  postupy,	  které	  jsou	  v	  odborné	  
literatuře	  doporučeny	  při	  přípravě	  projektu,	  se	  kterých	  také	  vyšla	  při	  přípravě	  a	  zpracovávání	  projektu.	  Studentka	  
pracuje	  až	  na	  několik	  výjimek	  jen	  z	  českou	  literaturou.	  
Formulace	  cílů,	  výzkumných	  otázek	  či	  hypotéz	  	  
Jsou	   dostatečně	   konkrétní	   a	   jasné?	   Odpovídají	   tématu	   práce	   a	   jejímu	  
teoretickému/konceptuálnímu	  rámci?	  

1	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Cíl	  diplomové	  práce	  je	  stanoven	  vhodně	  a	  jasně.	  Práce	  dál	  obsahuje	  relevantní	  otázky,	  které	  studentky	  vedly	  při	  
sběru	  dat	  potřebných	  pro	  zpracování	  závěrečného	  projektu.	  Při	  formulaci	  otázek	  studentka	  vycházela	  z	  poznatků	  
z	  odborné	  literatury	  o	  přípravě	  projektu.	  
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-‐2	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Techny	  získávání	  dat	  potřebných	  pro	  zpracování	  projektu	  byly	  vybrány	  vhodně.	  Také	  výběr	  vzorků	  	  byl	  u	  
jednotlivých	  technika	  sběru	  dat	  dobře	  popsán.	  Představení	  analýzy	  dat	  by	  mohlo	  být	  věnováno	  více	  pozornosti.	  	  
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:	  
Studentka	  sebrala	  poměrně	  bohatá	  data,	  která	  v	  práci	  systematicky	  představila	  a	  na	  jejich	  základě	  zpracovala	  také	  
relevantní	  projekt	  výzkumu,	  a	  tím	  i	  naplnila	  praktický	  cíl,	  který	  si	  stanovila	  v	  úvodu	  práce.	  Ocenila	  bych,	  kdy	  
studentka	  věnovala	  ve	  své	  práci	  také	  pozornost	  analýze	  rizik,	  které	  mohou	  realizaci	  projektu	  ohrozit.	  Toto	  sice	  ve	  
svém	  práci	  explicitně	  neplánovala,	  ale	  v	  části	  věnované	  představení	  projektového	  cyklu	  uvádí,	  že	  se	  jedná	  o	  součást	  
přípravy	  projektu.	  	  	  
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:	  
V	  práci	  je	  dodržen	  jednotný	  standard	  odkazů	  na	  literaturu	  a	  zdroje,	  na	  které	  je	  odkazováno	  v	  textu	  jsou	  také	  
v	  seznamu	  použité	  literatury	  v	  závěru	  práce.	  
Struktura	  práce,	  formulační	  a	  gramatická	  úroveň,	  grafická	  úprava	  
Je	  práce	  vhodně	  strukturovaná?	  Odpovídá	  formulační	  i	  gramatická	  úroveň	  magisterské	  práci?	  

1-‐2	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  se	  nejedná	  o	  klasickou	  diplomovou	  práci,	  uvítala	  bych,	  kdy	  autorka	  více	  struktur	  své	  práce	  
čtenáři	  představila	  a	  jednotlivé	  části	  práce	  více	  provázala.	  Ke	  gramatické	  úrovni	  práce	  nemám	  zásadnější	  
připomínky.	  	  
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Celková	  známka	  před	  obhajobou:	  1-‐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.)	  
	  

1. Studentka	  ve	  své	  práci	  popisuje	  jednotlivé	  části	  projektového	  cyklu.	  Kterou/které	  z	  částí	  
projektového	  cyklu	  realizovala	  ve	  své	  diplomové	  práci?	  

2. V	  rámci	  kapitoly	  3.5.2.	  o	  přípravě	  projektu	  je	  uvedeno,	  že	  součástí	  přípravy	  projektu	  je	  analýza	  
rizik.	  Dokázala	  by	  studentka	  identifikovat	  některá	  zásadnější	  rizika,	  která	  by	  mohla	  ohrozit	  
realizaci	  projektu	  a	  jejich	  možný	  dopad	  na	  projekt?	  

	  

Celkové	  vyjádření/komentář	  vedoucího	  práce:	  

(Není	  povinné.)	  

	  

	  

V	  Praze	  dne	  4.2.2015	  

……………………………………………….	  

Podpis	  vedoucího	  práce.	  	  

	  

	  


