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Kritéria hodnocení: Hodnocení (1 
– 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia 

občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

3 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je relevantní pro obor, není ovšem zmíněno, jak a proč k oboru patří nebo 
co občansko-společenská perspektiva zvolenému tématu přináší. Autorka se 
omezuje na tvrzení, že se multikulturní výchova týká občanství a že 
nízkoprahová zařízení provozují organizace občanské společnosti, ale to se dá 
říct o mnoha tématech a jiných organizacích.  

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: 
V teoretické části není nic, co by se tykalo definic, konceptů, natožpak teorii 
občanské společnosti. Autorka na začátku věnuje doslova půl odstavce 

občanské společnosti a to citací z webu katedry.   

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Cíle práce jsou popisné, výzkumné otázky jsou dobře formulované, v souladu 
se zcela popisným charakterem 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? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 

V rámci výzkumné části autorka, místo aby se soustředila na to, co sama 
zjistila, popisuje projekty, o kterých se respondenti zmínili.  

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Závěr je spíš shrnutí celé práce, i když se autorce podařilo občas získat 
zajímavá zjištění. 
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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? 

4 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce se zdroji je velmi špatná, nedodržuje žádný standard. Najdeme v ní 
odkaz na zdroje přímo v textu, potom v poznámkách pod čarou, někdy dokonce 

u jednoho zdroje obojí. U internetových zdrojů občas najdeme datum citování, 
občas nikoli. Ústřední termín multikulturní výchovy najdeme ve zkratkách MKV, 
mkv, ale i mv nebo multikulturní výchova. V seznamu práce najdeme jeden titul 
věnující se občanské společnosti a i tak se jedná o učebnici, ze které autorka 
cituje kapitolu o MKV aniž by uvedla autorství konkrétní autorky, nikoli editora. 
Každá poznámka pod čarou má jiný font, jinou velikost písma, zda se, že 
autorka okopírovala zdroje, aniž by je grafický nějak upravovala.  

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

4 

Stručné slovní hodnocení: 
Gramatická úroveň je přímo katastrofální. Už u samotného názvu se objevuje 
pravopisná chyba a pak téměř na každé stránce najdeme gramatické či 

pravopisní chyby. Autorka neví, že se názvy národnosti píši s velkým 
počátečním písmenem, naopak názvy náboženské příslušnosti malým. Proto 
všude v práci najdeme „rom“, ale občas „Čech“ a „rom“ v jedné větě nebo 
naopak „Muslim“. Práce též obsahuje spoustu překlepů a celkové působí 
dojmem, že si ji autorka po sobě nepřečetla.  

 
Celková známka před obhajobou:  

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 a komentáře pro obhajobu: 

Práce není očíslovaná, proto jsem začala číslovat od Úvodu. 

Na str. 6 chybí citace tvrzeni Havlínové. P.p.č. 19 obsahuje pouze text „Mo“. Na str. 9 se 

objevuje anglické slovo preassumption, které, dle mojí znalosti, neexistuje. Na str. 9 je 

zmínka o Kocourkovi bez zdroje. Na str. 12 jsou závorky špatně. Kocourek se objevuje 

v p.p.č., nikoli pak v seznamu literatury.  

Na str. 12 autorka uvádí názvy cílů MKV v angličtině, nevíme proč. Na str. 14 se objevuje 

v textu slovo mtež, které odkazuje na p.p.č. kde najdeme „tamtéž“. Na str. 15 najdeme 

citaci bez zdroje. Na str. 18 v jedné větě najdeme 3 odlišné způsoby citování. Na str. 20 

je téměř celá stránka citace. Na stejné stránce je nedokončené věta: „To odpovídá třem 

oblastem rozvoje dle Bankse (kognitivní…).“ Na str. 21 se uprostřed stránky mění 

formátování, zřejmě z důvodu kopírování zdroje. Na též stráně zkratka MKV v jedné větě 

a hned v té následující zkratka mkv. Na str. 22 nedokončená věta. Na str. 28 autorka 

píše Česká republika takto: česká republika. Na str. 29 název kapitoly malým počátečním 

písmenem. Na mnoha místech chybí číslo stránky, ze zdroje, který autorka cituje, 



Katedra studií občanské společnosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 
objevuje se pouze odkaz na celý zdroj (např. p.p.č. 75). Na str. 30 pravopisná chyba. 

Totéž na str. 32. 

Na stránkách 33-37 najdeme kopírován popis jednotlivých projektu (přičemž práce jako 

celek, včetně literatury, obsahuje 61 str.). Působí to zbytečně, když si to čtenářka může 

dohledat ve stejné formě na webu.  

Na str. 38: „…slováci, ukrajinci, moldavci, vietnamci, maďaři, Bulhaři, rumuni“. Na str. 

autorka mluví o církvi „scienty roma“ – nepodařilo se mi o tom dohledat informace, 

požádala bych o vysvětlení. Když uvádí procenta Romů v zařízeních, které zkoumá, 

nedozvíme se konkrétní skladbu ostatních národnosti tam, kde je „malá skupinka“. Skoro 

všechny jejích respondenti/ky pak mluví pouze o Romech.  

Na str. 39 v p.p.č 89 chybí závorka.   

Na str. 41 velmi zajímavé zjištění z výpovědí respondentů/tek o vztahu Romů k islámu.  

Na str. 42 mluvo o vztahu mezi „bílými Čechy“ ale „skupinami romů“. 

Ba str. 44 „potm“ místo „potom“ a „vlqastně“ místo „vlastně“.  

Uprostřed výzkumu na str. 45 zase popisováni projektů. 

Na str. 49 „dalšíchročníků“ místo dalších ročníků. Na str. 50 „araby, vietnamce, číňany a 

tak.“ 

Na str. 53 „potvrfil“ místo potvrdil. Na str. 55 zbytečná mezera. Na str. 56 „raistické“ 

místo rasistické.  

Dle mého názoru, práci je potřeba důkladně přepracovat po gramatické a grafické 

stránce, přidat definice a koncepty občanské společnosti, sjednotit způsob citování, očistit 

od zbytečného kopírování informací z webu, které zatěžují tuto, co do počtů stránek, 

velmi krátkou práci a pokusit se vytěžit z výzkumu víc. 

 

 

V Praze dne 5. června 2017 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


