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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? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je aktuální a vzhledem k ostatním výzkumům na naší katedře dobře navazuje na předešlé práce. Bohužel 
zdůvodnění v práci chybí. 
 

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 

Stručné slovní hodnocení: 
Teoretická část má charakter výčtu, chybí navíc napojení na obor i dobré zasazení do mezinárodního kontextu. 
 

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou formulovány relativně jasně. 
 

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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Stručné slovní hodnocení: 
Autorka použila vhodné metody, nicméně jejich popis by mohl být podstatně kvalitnější. V práci chybí jasná 
pasportizace respondentů, jasnější zdůvodnění výběru vzorku. 
 

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

3 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka sice využívá teoretické koncepty z první části práce, bohužel však zůstává velmi na povrchu. Jako hlavní 
klíč k interpretaci dat využívá rozdělení na transkulturní a kulturně standardní přístup. Bohužel však vůbec 
nereflektuje, že v dikci, kterou respondenti používají při vyprávění o práci v nízkoprahových zařízeních, zcela 
převládá etnicky orientovaný žargon, který autorka zcela nereflektovaně přejímá. Závěry tak působí velmi 
povrchně. 

 

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? 

 

Stručné slovní hodnocení: 
V teoretické části autorka uvádí celou řadu cizojazyčných zdrojů, které však zcela chybí v závěrečném seznamu 
literatury (Anthias, Gilert, Golubovic, Hofstede, Brislin, Bauman, a další). Text působí dojmem, že autorka 
skutečné práce těchto autorů nikdy nečetla, ale využila je proto, že je našla v jiné citované literatuře (zpravidla 
v mých publikacích).  
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Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

 

Stručné slovní hodnocení: 
V práci je relativně hojně překlepů a chyb – místo Moree Moore, název kapitoly Výzkumné otázky s malým „v“, 
„děti s mladistvý“ apod. 
 

 
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: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Teoretická část působí dojmem výčtu. Autorka představuje koncepty, které v literatuře 

považuje za osvědčené bez viditelnější snahy o vlastní pohled. V prvních kapitolách také 

chybí jasnější pohled na propojení mezi sledovanými tématy (identita, kultura, kulturní 

rozdíly) a občanským sektorem.  

Práce se zdroji dává tušit, že autorka část publikací, které v první části práce odkazuje, 

ve skutečnosti neprostudovala. Chybí zcela v závěrečném seznamu literatury a 

argumentace, v které je autorka využívá, je velmi povrchní.  

V další části teorie autorka zase představuje zakotvení MKV ve školách tak i 

v nízkoprahových zařízeních. Opět zde chybí jakýsi přesah – schopnost pojmenovat, 

v čem je tato oblast jiná v případě nízkoprahových zařízení.  

Když autorka popisuje klienty nízkoprahových klubů, jakoby zapomněla na to, co psala 

v teoretické části. Místo toho, aby používala korektní označení pro klienty odlišné etnické 

příslušnosti (pokud tyto kategorie vůbec používat musí – otázkou např. je, kdo je 

označuje v rámci výzkumu jako relevantní), pak by bylo dobré hovořit o jednotlivcích 

s určitými odlišnostmi a nikoli o popiskách těchto osob, jako např. že „v zařízeních se 

objevují i další etnika“. 

Kulturní konflikty autorka striktně interpretuje přes etnické kategorie, přestože 

z rozhovorů vyplývá, že se jim sami respondenti do značné míry brání (např. vnímání 

času, hajlování v souvislosti s protiislámskými náladami apod.).  

Podobných nuancí a rozporů je v práci celá řada, autorka je však bohužel nevytěží a 

zůstává na povrchu.  
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Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení 3. 

V Praze dne 23.5. 2017 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 


