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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: 
Občanské participace, potažmo konstrukce a proměna identity občansky aktivních aktérů je relevantním a 
aktuálním tématem.  
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? 

1-2 

Stručné slovní hodnocení 
Teoretická část práce je tvořena dvěma kapitolami. Jedna se věnuje tématu občanské participace, druhá pak 
tématu sociální identity a její konstrukce. Obě tematické kapitoly jsou relevantní a poskytují dobrý základ pro 
formulaci vhodných  výzkumných otázek i pro další interpretaci získaných dat v rámci empirického výzkumu. 
Jedinou drobnou poznámku mám k propojenosti těchto dvou kapitol. Pro lepší porozumění tématu by bylo 
vhodné jasněji propojit tyto dvě kapitoly a více vysvětlit, proč  využít výzkum konstrukce identity v rámci studia 
občanské participace. K tomu se autorka může vrátit u obhajoby. 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné cíle a výzkumné otázky jsou vhodně formulovány s využitím a v návaznosti na teoretický rámec 
prezentovaný v teoretické části práce. 
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: 
Metody výzkumu byly zvoleny vhodně. Byly také řádně představeny a zdůvodněno jejich užití  s využití odborné 
metodologické literatury. Vzorek je relevantně zvolen vzhledem k výzkumnému designu.  
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: 
Předložená zjištění přináší nové zajímavé poznatky ke zvolenému tématu. Struktura prezentace závěru je vhodně 
zvolena i vzhledem k typu metody, které byla využita. Ocenitelné je, že studentka se neomezuje jen na 
prezentaci zjištění z narativních rozhovorů, ale vytváří také typologii identit, která zachycuje typy sociálních 
identit jež se konstruují u aktivních občanů jež vstupují do prostředí politické sféry.  
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: 
Nemám připomínky. 
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
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Nemám zásadnější připomínky.  
 
Celková známka před obhajobou: výborně 

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.) 
 
Již Tocquieville občanskou participaci a sdružování považuje za způsob, jak u jedinců v moderní společnosti 
dochází ke zdokonalování občanských kompetencí. Také např. dále Almond a Verba či Putnam považují 
občanskou participaci za školu demokracie a základ pro další politickou participaci aktérů. V této souvislosti, mě 
zajímá, jaký typ občanských kompetencí, které informátoři získali v rámci své aktivní občanské participace v rámci 
OOS, považovali informátoři za důležitý kapitál pro participaci v politické sféře? Odpovězte s využitím zjištění 
vašeho výzkumu. 

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Michaela Skokanová pracovala na diplomové práci pečlivě a zodpovědně. Na základě našich 
konzultací byla schopnost dále samostatně rozvíjet zvolené téma.  

V Praze dne 30.5.2017 

 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

	


