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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 relevantní, zajímavé, opodstatněné a dostatečně 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: 
Diplomantka se ve své práci zabývá občanskou angažovaností, pro jejíž výzkum využila teorii 
občanské participace a teorie sociálních identit. Teoretický rámec byl zpracován pečlivě, 
odpovídal cíli práce a vhodně navazoval na empirickou část. Drobnou výtku mám k učebnicovému 
popisování funkcí OS i OOS, které přímo nesouvisely s tématem práce autorky a pouze zbytečně 
zaplňovaly prostor. Co se týče literatury, autorka adekvátně využívala českou i zahraniční. 

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

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka si dala za cíl prozkoumat vývoj osobní identity jedinců, kteří přechází z aktivní občanské 
participace v rámci občanské společnosti do aktivní politické participace v rámci sféry politické v 
prostředí komunální politiky v Ústí nad Labem. Pro takto určený cíl diplomantka zkoumala 
proměny identit aktérů prostřednictvím narativního přístupu. Výzkumné otázky považuji za 
jasné, srozumitelné, odpovídající tématu práce a přímo navazující na teoretický rámec.   
 

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: 
Diplomantka si zvolila kvalitativní výzkum, konkrétně pak biografický design. Data byla získávána 
kombinací narativních a polo-strukturovaných rozhovorů, výběr respondentů byl vybrán účelově 
tak, aby splňoval kritéria, jež si diplomantka vymezila (tj. participace v občanské i politické sféře, 
bez osobních vazeb s autorkou). Jak techniky sběru dat, tak výběr respondentů a metody analýzy 
byly dobře vybrány i dostatečně popsány. Zároveň jsou adekvátně vysvětleny i limity výzkumu a 
etické aspekty. 

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: 
Cíle byly naplněny, stejně tak byly výzkumné otázky přesvědčivě zodpovězeny. 

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? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Co se týče citačního aparátu, práce odpovídá nárokům na DP. Výtku mám však k bibliografii, kde 
jsou uvedeni autoři, jež nejsou citováni v práci. Jedná se konkrétně o tři zahraniční autorky, viz: 
ASHMORE, Richard D a Lee J JUSSIM. Self and identity: fundamental issues. New York: Oxford 
University Press, 1997, xii, 242 p. ISBN 0195098277, s. 46-78. 
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DENZIN, Norman K. Interpretive biography. Newbury Park: SAGE Publications, 1989. Qualitative 
Research Methods, Vol. 17. ISBN 0-8039-3359-2. 
MCADAMS, Dan P, JOSSELSON, Ruthellen a Amia LIEBLICH (eds.). Turns in the road: narrative 
studies of lives in transition. Washington: American psychological association, 2001, xxi, 310 s. 
ISBN 1-55798-773-4. 

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Struktura práce je v pořádku a odpovídá nárokům na DP. Autorka se však v řadě míst dopouští 
překlepů a gramatických chyb zejména v interpunkci. Dalším nešvarem práce je v některých 
částech opakování stejného obsahu pouze jinými slovy. 

 

Celková známka před obhajobou: Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 1. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč jste v bibliografii uvedla autory, kteří nejsou citování v samotné práci? 

2. Objevila jste v rozhovorech s respondenty nějaký společný prvek? Něco, co 

měli společného? 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 

 


