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Název práce: Repertoár jednání českých ženských organizací 

Oponentka: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 

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 práce je relevantní pro obor, přináší analýzu NNO ve vybraném sektoru a 

dobře ji zdůvodňuje. 

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? 

3 

Stručné slovní hodnocení: 

Práce sestává z převážně teoretických konceptů, pojmů, jednotlivých teorii. 

Z 61 stran DP, pouze 18 se pak věnuje aplikaci jen některých v teoretické části 

popsaných konceptů na již provedený výzkum jiné organizace. Otázkou je 

k čemu bylo třeba tak rozsáhle teoretické části.  

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  

Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 

teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 

Autorka si klade za cíl, na základě již existujicího výzkumu, aplikovat vybrané 

pojmy na české ženské organizace. To se jí částečně povedlo. 

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? 

N/A 

Stručné slovní hodnocení: 

Zdroj dat jsem nekontrolovala, vybranou metodu nejsem schopná posoudit. 

Viz. další stránku.  

Kvalita závěrů práce 

Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné 

otázky práce? Jak byla formulována praktická doporučení, pokud byla 

cílem práce? 

3 

Stručné slovní hodnocení: 

V závěru práce se objevuje daleko víc předpokladů než samotných výsledků. 

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: 

Práce se zdroji výborná. 

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.) 

Práce se věnuje odhalování typů aktivismu českých ženských organizací s hlediska 

vybraných konceptů relevantních pro výzkum sociálních hnutí. Na základě již 

získaných dat z jiného výzkumu a použití metody seskupovací analýzy včetně 

programu SPSS, autorka se dobírá ke klasifikaci repertoáru jednání vybraných 

organizací. Je potřeba zdůraznit, že autorka neprovedla vlastní výzkum, ale převzala 

data z jiného výzkumu, k jehož metodologii a závěrům jsem přístup neměla. V dalším 

textu uvádím přiklad použití metody, kterou jsem nebyla schopna posoudit. 

Konkrétně: 

- Z 61 stran práce, 18 se věnuje vlastní analýzy dat. Teoretická část je přebujelá a 

zdaleka ne všechno so se v ní objevuje, bylo použité pro následnou analýzu. Např. 

jaký smysl na str. 42 má popisování násilných forem kolektivního jednaní? 

- V anglickém abstraktu czech místo Czech. 

- Na předchozích stránkách autorka uvádí nízkou míru participace v post-

socialistických zemích, na str. 28 však cituje výzkum Pospíšilové, kdy 47% 

občanů/nek uvádí „Následně došlo ke zpomalení nárůstu počtu OOS, ve výzkumu 

z roku 2004 uvedlo členství v nějaké OOS 47% občanů ČR (Pospíšilová, 2010).“, 

což se mi zdá jako vysoká míra participace 

- Autorka se výborně se orientuje v  rozsáhle literatuře.  

- str. 51, dají se všechny organizace za práva žen označit jako feministické? Co na 

příklad Unie katolických zen? Jak se to zjišťovalo ve výzkumu, který autorka 

převzala? 
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- Metoda je hodně technicky specifická a, ač má původ v antropologii a psychologii, 

nyní se, zdá se, převážné používá v oblasti data mining a jiných výzkumu 

tykajících se práce s velkým počtem dat. U SPSS je též relevantní relativně 

vysoký počet vstupních dat, jinak se objevuji korelace všude.  

- Technickou stránku výzkumu nejsem schopna posoudit.  Např. str. 52. „Pro 

výpočet vzdálenosti proměnných je použit Euklidův postup, který je nejhojněji 

využívaný. Pro seskupování byl zadán aglomerativní algoritmus počítaný 

doporučenou Wardovou metodou (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015). Jelikož se 

mezi užitými proměnnými výrazně lišily intervaly (zatímco většina proměnných 

zahrnovala hodnoty na škále 1-5 apod., interval jedné charakteristiky byl <0; 15 

6000 000>), bylo nutné odlišné stupnice standardizovat, tak aby jedna proměnná 

neměla na výsledek výrazně větší vliv než ostatní. Proměnné byly tedy převedeny 

na takzvané z-skóry, aby byly navzájem kompatibilní. Všechny proměnné mají 

nominální charakter a předpokládáme, že ani jedna z nich vnitřně nevysvětluje 

druhou, čímž předcházíme dalším analytickým komplikacím.“ 

-  

Práci doporučuji k obhajobě a s přihlédnutím k obhajobě navrhuji známku 2. 

 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

 

 

 

V Praze dne 24. srpna 2016 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


