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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  

Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 
1 

Práce je vysoce relevantní pro obor, výběr tématu je vhodně zdůvodněn i konceptuálně ošetřen skrze propojení 
advokační funkce OS a studií sociálních hnutí. 
 

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 

Jde spíše o slabší část celé práce. Diplomantka snesla dohromady relevantní odborné zdroje, které tvoří 
teoretický kontext práce, bohužel jejich propojení je spíše slabší a méně přehledné. Perspektiva funkcí OS se tu 
promíchává s perspektivou studia sociálních hnutí, a faktory mající efekt na repertoár zkoumaných organizací 
jsou odvozeny spíše méně přesvědčivě a nepřehledně. 
 

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

1 

Výzkumné otázky práce jsou formulovány jasně a srozumitelně. 

 

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 

Analýza dat patří spíše mezi silnější stránky práce. Byť autorka používá některé základní statistické nástroje, je 
její přístup pečlivý a autorka předvádí, že i exploratorní či deskriptivní přístup ke statistickým datům může 
přinášet zajímavé a analyticky cenné výsledky. 
 

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

2 

Kvalita závěrů práce je vzhledem k výše uvedenému vysoká. Bohužel jsou tyto závěry prezentovány ne zcela 
přesvědčivě a to zejména ve vztahu k rozsáhlému teoretickému úvodu práce – např. potenciál diskutovat 
výsledky ve vztahu ke konceptu tzv. transakčního aktivismu nebo advokační funkci OS zůstává nevyužitý a závěr 
spíše „klouže po povrchu“. 
 

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 

Bez problémů. 
 

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

1-2 

Bez problémů až na teoretickou část práce – zde je struktura práce spíše nepřehledná a není jasné, odkud kam 
autorka čtenáře vede a co je funkcí jednotlivých částí textu. V práci se objevují ojedinělé překlepy, mezi chyby 
patří i chybné uvádění velikosti vzorku analyzovaných organizací (abstrakt a str. 56). 
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Celková známka před obhajobou: velmi dobře 

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.) 

 

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Celkově bych chtěl ocenit samostatný přístup diplomantky, zejména v oblasti analýzy dat. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 31/8/2016 

 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


