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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 a dobře zdůvodněné. 
 

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: 
Autorka podává vyčerpávající přehled teorií vážících se ke sledovanému tématu. 
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Cíle jsou dobře formulovány. 
 

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: 
Autorka v práci skvěle zdůvodňuje zvolenou metodologii, podrobně čtenáře obeznamuje s jednotlivými kroky, 
přičemž dokáže propojit znalosti opřené o studium adekvátní metodologické literatury a vlastní výzkum. 
 

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka se nebojí formulovat vlastní teorii postavenou na základě precizně popsaných zjištění. 

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: 
 

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: 1 

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

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

 

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Předkládanou práci považuji v rámci našeho oboru za příkladnou. Autorka si na základě 

studia a absolvované praxe vybrala téma, které je pro obor vysoce aktuální a relevantní. 

Přestože si vybrala jako hlavní přístup zakotvenou teorii, která patří k velmi obtížným 

disciplínám, dokázala se s tímto zadáním velmi dobře vypořádat. Ve vyčerpávající 

teoretické části si připravila dobrou půdu pro formulaci závěrečné teorie. Nebojí se 

předkládat jednak ověřené teorie, tak i nejnovější diskuze, které tyto teorie 

problematizují a přináší nové úhly pohledu. Autorka dokázala dobře přemostit obecné 

teorie platící pro občanský sektor a teorie zabývající se profesionalizací a dalšími procesy, 

které pak sleduje v rámci analýzy zkušeností v programu Rok jinak. 

V praktické části studentka prokazuje výbornou schopnost pracovat s metodologickou 

literaturou i schopnost vyvodit z ní důsledky pro vlastní práci. Přesvědčivě seznamuje 

čtenáře se svými jednotlivými kroky v rámci výzkumu. 

Samotná analýza získaných dat je skvěle strukturovaná a přináší řadu nových a 

zajímavých poznatků. Vlastní teorie formulovaná v diskuzi a závěrech pak velmi hezky 

propojuje teoretickou a praktickou část a přináší nové uchopení sledovaného problému. 

Myslím si, že za zmínku stojí i velmi dobrá schopnost studentky vést rozhovory, ve 

výzkumu přistoupila velmi dobře a citlivě k prvním nasbíraný datům, rozhodla se pro 

opakované rozhovory, které však strukturovala na základě analýzy prvního kola 

rozhovorů. Tato jednotlivá rozhodnutí svědčí o velké citlivosti v rámci výzkumu.  

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


