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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: 
Komercionalizace neziskového sektoru je v posledních letech diskutované téma a jistě relevantní pro 
obor.  

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? 
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Stručné slovní hodnocení: 
V teoretické části jsou představeny relevantní koncepty vzhledem k tématu práce. Teoretická část 
práce tak přináší přehledně zpracované poznatky o komercionalizaci neziskového sektoru 
publikované v posledních letech u nás, ale převážně v zahraničních odborných časopisech. 
Teoretická část práce také tvoří důležitý odrazový můstek pro empirickou část, konkrétně pak pro 
formulaci hypotéz. Ocenitelné také je, že nejde jen o představení relevantních konceptů, ale je 
představena diskuse, která se o komercionalizaci v odborných periodicích v poledních letech vede a 
výzkumy na dané téma.  

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky i hypotézy jsou formulovány na základě poznatků z teoretické části práce a slouží 
jako dobrý podklad pro empirickou část. 

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? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumná strategie byla vhodně zvolena. Dotazník, který byl použit ke sběru dat, byl sestaven i na 
základě otázek z jiných již realizovaných výzkumů a byl otestován v rámci pilotního šetření. Povedlo 
se také získat reprezentativní vzorek. Jedinou připomínku mám k analýze dat. Škoda jen, že byly 
použity jen statistické procedury prvního stupně a tak potenciál získaných dat nebyl zcela využit.  

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky 
práce? Jak byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 
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Stručné slovní hodnocení: 
V empirické části jsou systematicky prezentována zjištění, která se týkají jak míry komercionalizace, 
tak také například podob komerčních aktivit, které organizace nejvíce realizují. Škoda jen, že nejsou 
například tyto formy na závěr práce diskutovány v kontextu možných komerčních aktivit, které by 
mohli tyto organizace provozovat, tak aby zjištění neměli jen čistě popisný charakter.  

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? 
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Stručné slovní hodnocení: 
V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu i seznam literatury je zpracován dle 
akademických standardů.  

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce je přehledně strukturována. Formulační a gramatická úroveň práce odpovídá typu práce.  

 
Celková známka před obhajobou:  

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je 
třeba práci nedoporučit k obhajobě. 

1-2 s přihlédnutím k obhajobě 

Otázky k obhajobě: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle 
Vaší potřeby.) 
 

Prosím, aby student v krátkosti představil diskusi, která se v současnosti vede o dopadech 

komercionalizace na organizace občanské společnosti v odborných časopisech a prezentoval svůj 

postoj k tomuto tématu i s přihlédnutím ke zjištěním ze svého výzkumu. 

V rámci výzkumu byly zjištěny podoby a četnost komerčních aktivit, které jsou organizacemi OS 

v oblasti sociálních služeb vykonávány. Prosím, pokuste se o interpretaci těchto výsledků se 

zohledněním možností v oblasti komerčních aktivit tohoto typu organizací.  

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 
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V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


