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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Stručné slovní hodnocení: Téma je zcela relevantní vzhledem k oboru, studentka se zabývá konceptem sociální 
inovace, implementovaným OOS v procesu sociální reintegrace propuštěných vězňů, a to na příkladu 
mentoringu.  
 
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: Teoretický rámec práce je konzistentní, plně odpovídá jejímu tématu. Studentka práci 
založila zejména na teorii sociální inovace, která dosud není v českém prostředí systematicky zpracována; 
analýzu sociální inovace studentka provádí na základě několika zdrojů zahraniční literatury. Koncept sociální 
inovace pak studentka vhodně představuje na příkladu mentoringu, který bez pochybností splňuje kritéria 
sociální inovace, studentka zároveň zahrnuje teorii občanské společnosti a nastiňuje podstatu teorie desistance 
(upuštění od kriminálního jednání).  
 
Studentka vychází ze značného množství zdrojů, literaturu, včetně důvodů jejího použití, jasně představuje, teorii 
sociální inovace vykládá výhradně na základě cizojazyčné literatury.  
 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: Cíle a výzkumné otázky jsou formulovány precizně, přesně odpovídají zaměření práce, 
bezprostředně se dotýkají otázky implementace sociální inovace v prostředí českých OOS, je akcentován vztah 
státu a OOS ve zvolené oblasti, studentka zjišťuje též překážky pro rozvoj a zajištění udržitelnosti sociálních 
inovací ze strany státu. 
 
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: Výzkumný rámec práce je výborný. Studentka provedla podrobnou rešerši OOS, 
působících v oblasti postpenitenciární práce a využívajících metodu mentoringu (nebo metody blížící se 
mentoringu), za tím účelem analyzovala dostupné dokumenty a metodiky zpracované samotnými OOS. Analýzu 
role státu studentka zakládá na strategických a jiných dokumentech všech dotčených resortů (MVČR, MPSV, MSp 
včetně PMS). Metody kvalitativního výzkumu, včetně důvodů jeho využití, byly jasně vysvětleny, výzkum byl 
proveden precizně, studentce se na jeho základě podařilo analyzovat praxi mentoringu v ČR a na jejím základě 
limity pro uplatnění sociálních inovací v českém prostředí. Výběr a počet respondentů byl odpovídající, klientka 
oslovila všechny zásadní OOS využívající metodu mentoringu v postpenitenciární práci, podařilo se jí získat 
rozhovory s relevantními osobami, působícími na různých strukturálních pozicích (zejména management OOS, 
koordinátor mentoringu, mentor). Studentka z rozhovorů získala přínosná zjištění, která systematicky a 
komparativně rozpracovala, a to vždy za použití teoretických východisek práce. Limity výzkumu (zejména nižší 
počet respondentů, co do OOS, vyvážený rozhovory s více osobami na různých pozicích v téže OOS) a etické 
aspekty byly jasně diskutovány.     
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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: Studentka dospěla na základě analýzy dokumentů a zjištění z výzkumu k nosným 
závěrům, výzkumné otázky byly zodpovězeny. Studentce se podařilo zmapovat praxi mentoringu jako sociální 
inovace a na základě toho vytvořit kategorizaci přístupů OOS (na základě toho klientka formuluje kategorie 
přístupu „přirozeného“ – více laického a „etablovaného“ – více profesionalizovaného), v závěrech práce navazuje 
na teoretická východiska konceptu sociální inovace, vypořádává se s limity sociálních inovací zejména z hlediska 
překážek jejich implementace na straně státu. 
 
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: Studentka pracuje se všemi zdroji uvedenými v seznamu literatury, práce se zdroji je 
precizní. 
 
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: Struktuře práce, jakož i její gramatické a formulační úrovni, není co vytknout. Lze 
ocenit, že vlastní zjištění a kategorizace doprovází studentka vlastními přehlednými grafy.  
 
 
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. 

Otázky k obhajobě: 

Vzhledem ke zvolenému tématu považuji práci za vyčerpávající, k obhajobě nemám doplňující otázky. 
 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Studentka zpracovala precizní práci, za zvláště přínosné považuji nahlédnutí na téma 
mentoringu z perspektivy konceptu sociální inovace, který dosud není v českém prostředí 
systematicky zpracován. Zvláště oceňuji, že se studentka v celé práci průběžně 
vypořádává s teorií sociální inovace a v jednotlivých aspektech s ní soustavně pracuje. 
Stejně tak oceňuji aktivní přístup studentky, která na základě analýzy praxe jednotlivých 
OOS formuluje vlastní kategorizaci postupů mentoringu, které v ČR na rozdíl od 
zahraničních zkušeností (v práci zejména zmiňována Velká Británie) nejsou 
standardizovány. Závěrem konstatuji, že spolupráce se studentkou byla výborná, 
konstruktivní, studentka naslouchala doporučením vedoucího práce a brala je v potaz.   

V Praze dne 2.9.2015 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


