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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? 
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Rozvoj občanské společnosti po Listopadu 1989 byl nepochybně ovlivňován aktivitami mnohých osobností a 
organizací. Tématem práce je pokus o zachycení postojů a vyjádření nejvyšších představitelů státu – prezidentů 
v letech 1990 – 2017, jakými oni osobně mohli ovlivnit formování organizované občanské společnosti (dále jen 
OOS) a posouzení toho, zda se jedná o vliv významný nebo ne. Pro pochopení historie rozvoje občanské 
společnosti jde o otázky důležité.  
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? 
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Mohu konstatovat, že autor se dostatečně věnoval zasazení tématu práce – porovnání postojů prezidentů 
k úloze OOS – do teoretického rámce tak, aby mohl ve vlastním textu pracovat s dostatečně ozřejměnými pojmy. 
K prokázání uváděných skutečností se autor velmi poctivě a vynalézavě věnoval zjišťování zdrojů, z nichž je 
možné čerpat poučení o postojích zkoumaných osobností i o ohlasech na jejich vyjádření nebo sdělené postoje 
k OOS a její úloze obecně, či v konkrétních souvislostech. Vybrané zdroje a odkazy na ně jsou v souladu 
s tématem práce.  
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 
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Pro zkoumané osobnosti  - prezidenty státu - nemusela v zásadě být otázka existence, fungování a vlivu OOS 
tou nejdůležitější otázkou, neboť se museli během svého funkčního období věnovat mnohdy zásadnějším a 
komplikovaným otázkám budování nového státu. Významnější byla tato problematika nepochybně v období 
devadesátých let, kdy česká společnost hledala sama sebe v nové situaci, vzniklé rozpadem předchozího 
režimu, který působnost OOS v podstatě znemožnil nebo omezil na regulovanou minimální míru. Z toho důvodu 
je přirozené, že velká část práce je věnována vyhledání těch situací, kdy se prezidenti k otázkám souvisejícím 
s OOS vůbec mohli veřejně vyjádřit. Cenná je proto i snaha, dopátrat se toho, zda a jak se o OOS tyto osobnosti 
zajímaly v době předcházející změnám, v nichž pak hráli své konkrétní role. Odpověď na otázku, nakolik rozvoj 
OOS svým jednáním a postoji ovlivnili a čím se  v tom lišili je pak hlavním předmětem samotné práce autora.  
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? 
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Práce má vzhledem k tématu převážně popisný charakter. Zásadní pro její vypracování byl sběr relevantních 
textů ze širokého spektra informačních zdrojů – od publikací přes tisk a další média, internetové dohledatelné 
zdroje, až po rozhovory s účastníky dějů. Autor na několika místech zřetelně odlišuje svá hodnocení od soudů 
jiných osob a od pramenů ze zdrojů. Užívá k tomu také bohatý poznámkový aparát, kde lze nalézt i překvapivé 
informace, jejichž význam je však uveden do odpovídajícího významového rámce.  

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 
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Autor se nepochybně snažil zachovat objektivitu, nestrannost a co největší míru korektnosti při popisech 
souvisejícího občansko-politického vývoje. Protože cílem práce je komparace postojů k zadanému tématu, je 
součástí práce reprodukce zaznamenaných a prokazatelných výroků nebo myšlenek porovnávaných osobností 
v textu, poznámkách a přílohách předkládané práce. Je obtížné posoudit, nakolik jde o výčet úplný, nepochybně 
je ale dostačující pro získání základního obrazu o myšlenkových proudech ovlivňujících názory sledovaných 
osobností na OOS a o způsobu jejich interpretace role OOS v konkrétních situacích. Hlavní cíl práce, poskytnout 
porovnatelný a fakty podložený pohled na postoje prezidentů k OOS byl podle mého názoru dosažen. Zda lze 
z práce odvodit jiné, než obecné poučení o různosti individuálních pohledů na společensky významné otázky, to 
zůstává i pro mne zatím otevřenou otázkou. Práce je však nepochybně užitečným dokumentem k poznání 
prvních dvou až tří desetiletí obnovování liberálně demokratického státního zřízení v České republice. 
 
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? 
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Shromážděné zdroje jsou bohaté a v textu práce velmi konkrétně a specificky využívané a doplněné i 
poznámkovým aparátem.  
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 
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Práce je dobře strukturovaná, gramaticky bezchybná, velmi důsledně vybavena rejstříkem a seznamy zdrojů i 
poznámkovým aparátem.  
 
 
Celková známka před obhajobou: Hodnotím práci jako výbornou, tj. známkou 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: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 
Kdybyste měl jedinou větou zhodnotit význam každého z prezidentů pro rozvoj OOS v ČR, co byste o nich řekl? 
 
Má člověk v pozici prezidenta jinou váhu při hodnocení jeho vlivu na vývoj společnosti, než je tomu u jiných 
nositelů společensky významných postavení? 
 
Co může nebo by podle Vás měl činit prezident republiky, aby se úcta k aktivnímu občanství a respekt k práci 
nevládních nekomerčních organizací stala součástí našich životů? 
 
Souvisí nějak současný stav OOS s tím, jak na společnost působili prezidenti České republiky? Pokud ano, co 
který z nich nejvíce ovlivnil? 
 
Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Autor spolupracoval svědomitě a do značné míry na vedoucím práce nezávisle, ale po celou dobu 
s jeho plným vědomím a podporou, pokud šlo o to, oč se snaží a s kým dalším mezi pracovníky 
katedry se o svém postupu radí.  

V Praze dne 1. února 2017 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  


