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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 zcela odpovídá oboru a jeho výběr je dobře zdůvodněn. 
 
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: Teoretická část je obšírná a relevantní k obsahu práce. V některých podkapitolách 
bych však uvítala hlubší  a konkrétnější informaci (např.  Teorie vývoje lidských práv je velmi obecná a krátká a    
stejně tak historický exkurs Proměny postoje společnosti k OZP, kde historických informací je minimum a autorka 
se spíše zaměřuje na pozitivní trendy vývoje v posledních desetiletích). 
 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: Cíl práce je jasně formulován,stejně tak hlavní i pomocné výzkumné otázky a 
hypotézy.  
 
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 

Stručné slovní hodnocení: Empirická část je velmi dobře zpracovaná,  zdůvodnění výběru obchodních společností 
i OOS je logické a metodika výzkumu přehledně popsaná.  
 
Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

1 až 2 

Stručné slovní hodnocení: Cíle práce i hypotézy byly zodpovězeny, práce obsahuje i praktická doporučení, i když 
ta jsou poněkud roztroušena v textu i v závěru práce. Uvítala bych jejich přehlednější uspořádání. 
 
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: Ano 
 
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci?  

1 až 2 

Stručné slovní hodnocení: Práce je psána velmi dobrou češtinou , je přehledná a grafická úroveň (až na 
maličkosti) je v pořádku. 
 
Celková známka před obhajobou:  1 až 2 dle výsledku obhajoby 
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Otázky k obhajobě: 

1) V práci se zmiňujete o problematice přidělování invalidního důchodu. Cituji: „Poskytnutí invalidního důchodu 
předchází jakémukoliv pokusu o zaměstnání či zařazení do pracovní rehabilitace........Ničím nepodmíněné 
přidělování invalidního důchodu také není příliš motivační.“ 
Můžete to blíže objasnit? Jak konkrétně byste si představovala postup před poskytnutím invalidního důchodu? 
 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 
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Podpis oponenta práce.  

 


