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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 ve vztahu k oboru aktuální, neboť sféra vzdělávání je typickou oblastí působení organizací občanské 
společnosti. Aktuálnost tématu je dána i situací, kdy v ČR přibývá cizinců. Zvolené téma student dobře 
zdůvodňuje.  
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: 
Teoretická část je velmi dobře zpracována, diplomant prokázal schopnost analyzovat písemné podklady, je 
v tématu orientován. V této části práce je jednoznačně patrno, že student je obeznámen s problematikou v obou 
srovnávaných zemích. Rovněž využití zahraniční literatury hodnotím kladně.  
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky formulovány konkrétně a všechny se jednoznačně vztahují k tématu DP a mají oporu 
v teoretickém základu 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 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumný rámec je zvolen vhodně. Základem výzkumu jsou strukturované rozhovory, z nichž mohl diplomant 
vytěžit více než ukazuje v diplomové práci. Značnou slabinou je, že diplomant neuvádí k realizaci zvolené metody 
žádné další informace – počet a základní charakteristiky respondentů. Empirická část budí dojem jisté 
uspěchanosti ve zpracování a snižuje  tak kvalitu celé práce. 
Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

3 

Stručné slovní hodnocení: 
Teoretické cíle byly naplněny. Empirická část působí dojmem, že se od dobře formulovaných výzkumných otázek 
odklání. Z textu není zcela jasné, kde se jedná o hodnocení odpovědí respondentů a kde o vlastní názory autora 
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 má vysoký standard práce s literaturou a prameny. 
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 dobře strukturována. Diplomant vykazuje velmi dobrou jazykovou úroveň. Co snad lze vytknout je 
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nepřesnost v Obsahu práce na str.2 a skutečným umístěním textů (posunuto oproti deklarovaným stránkám 
v Obsahu o dvě strany) a drobné chyby. 
 
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.) 

 

Popište práci s respondenty jejich charakterizováním.  

Uveďte možné průniky situace v ČR a v Nizozemsku, které holandské zkušenosti lze 
dle vašeho názoru využít v ČR. 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

 

 

 

 

 

V Praze dne 11.9.2014 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


