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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  

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

Téma práce je relevantní z hlediska studia občanské společnosti. 
 

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 

Teoretický rámec v práci absentuje, je nahrazen pouze sérií definic a historickou periodizací vývoje české OS. To 
je dáno mj. tím, že práce postrádá zdůvodněnou výzkumnou otázku a její cíl je velmi povšechný. Snaha o dodání 
vědeckého standardu ústí do popisu strukturálně-operacionální definice OOS, což je v kontextu cíle práce i 
použitých metod absurdní. 
 

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

2 

Cíl práce je formulován sice jasně, ale není zřejmé, proč má smysl jej naplnit: srovnávání přístupů tří českých 
prezidentů k OOS a popis vývoje tohoto postoje v čase není vedeno žádnou hlubší úvahou nebo dokonce teorií. 

 

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? 

3 

Diplomant pracuje s popisem postojů a aktivit třech českých prezidentů, kde kombinuje sekundární literaturu i 
autorské texty. Výběr textů není nikde podrobněji zdůvodněn, práce postrádá metodologickou sekci. Z hlediska 
metody jde zřejmě o interpretaci textů v kombinaci s historiografickou metodou. 
 

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

3-4 

Kvalita závěrů práce je spíše na nízké úrovni: autor nepřináší nic nového, ale staví vedle sebe další syntézu 
myšlení Havla a Klause, možná poprvé – byť v malém rozsahu – ukazuje názory M. Zemana v delší historické 
perspektivě. Popis kontextu nezřídka spoléhá na mělká klišé a spíše novinářský/popularizační styl práce, a to i v 
případě sběru a interpretace dat. Konkrétně: není zřejmé, proč se práce snaží kombinovat popis myšlení i 
„občanských aktivit“ zrovna u tří prezidentů, v čem je její přidaná hodnota, co z ní obecně vyplývá. Cíl práce 
naplněn byl, ale právě proto je dle mého názoru vypovídající hodnota práce velmi nízká. 
 

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 

Struktura práce není příliš vhodná, má-li jít alespoň o náznak komparace – názvy jednotlivých subkapitol 
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odkazujíc k různým obdobím působení tří srovnávaných postav. 
 

 
Celková známka před obhajobou: 3 

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: 

Co obecně vyplývá z popisu občanských aktivit a přemýšlení o těchto aktivitách u třech českých prezidentů? 

 

 

 

V Brně dne 7.6. 2017 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 


