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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 vysoce relevantní, jeho relevantnost je v práci dobře zdůvodněna. 
 

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 výborně zpracována, student prokazuje výbornou schopnost analyticky pracovat s literaturou, 
je dobře obeznámen se zkoumaným tématem a dokáže se velmi dobře orientovat i v situaci v obou zkoumaných 
zemích. Zvláště dobře prokazuje v práci schopnost popsat základní situaci v Nizozemí. 
 

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 jsou jasně a srozumitelně formulované, vychází z teoretické části diplomové 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? 

3 

Stručné slovní hodnocení: 
Student v práci používá adekvátní metody – kombinuje analýzu dokumentů ve zkoumaných organizacích a polo-
strukturované rozhovory. Velkou slabinou práce je však bohužel popis metodologie a práce s rozhovory. 
Z metodologie není zřejmé několik klíčových informací: kolik rozhovorů student vedl s kolika zaměstnanci ze 
zmiňovaných organizacích, nedozvídáme se nic o samotných respondentech ani o pozicích, které v organizacích 
zastávají. Díky tomu je praktická část vlastně velmi nejasná. Není zřetelné, v jakých částech student vychází 
z rozhovorů a kde např. z dalších informací jako např. z dokumentů nebo z terénního deníku.  
 

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: 
Ze závěrů je zřetelné, že student má dostatečné množství informací, bohužel se však dopouští dvou chyb: 
v diskuzi a závěrech se zbytečně odklání od původně velmi dobře formulovaných výzkumných otázek; do analýzy 
se ještě pokouší přidat původně neplánovaných aspekt silných a slabých stránek sledovaných organizací. Z práce 
se tak však zcela ztrácí to, zda student staví svoji analýzu na výpovědích jednotlivých respondentů nebo na 
hodnocení celých organizací. 
 

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 
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Stručné slovní hodnocení: 
 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

 
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.) 

 

Jaký probíhal výběr respondentů? 

S kolika respondenty byly vedené rozhovory a na jakých pozicích v organizacích 

respondenti působili? 

Z jakého důvodu student v poslední části práce volí i aspekt silných a slabých stránek 

sledovaných organizací? 

Zodpovězení původních výzkumných otázek. 

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Práce je i z hlediska kvality zpracování vlastně rozdělena na dvě části. Teoretická část je 

výborná a aspiruje na známku 1. Student prokazuje své výborné analytické schopnost, 

dobře pracuje s literaturou, zabývá se relevantními koncepty a dokáže je dobře 

představit. 

V praktické části se však dopouští několika zásadních chyb. Hlavním problémem práce je 

nedostatečně představená metodologie, nedostatečné představení respondentů, způsobu 

jejich výběru, zcela chybí jejich paspartizace. Student pracuje nejasně s rozhovory a 

v empirické části kombinuje analýzu dokumentů s nejasně oddělenými informacemi 

získanými z rozhovorů. Tato nesrozumitelnost empirické části neumožňuje vyhodnotiti 

závěry, protože čtenáři není zcela jasné, na jakých základech student své závěry 

formuluje. 

Přes toto pochybení je z práce zřejmé, že student je dobře obeznámen se sledovanou 

problematikou a z nasbíraných dat dokáže formulovat závěry, v kterých propojuje 

teoretickou a praktickou část práce. Přesvědčivosti těchto závěrů by nicméně prospěla 

systematičtější popis metodologie a důslednější práce s daty.  



Katedra studií občanské společnosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 
V tomto kontextu je také složitá snaha vztáhnout formulované závěry na celou situaci 

v České republice respektive v Nizozemí. Přesto, že sledované organizace představují 

důležité a silné hráče, je dopad jejich činnosti limitovaný na určitou oblast a nepůsobí 

celostátně. Proto ani dopad jejich činnosti nemůže být takto vnímán. 

 

 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


