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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: 
Téma je ve vztahu k oboru vysoce relevantní. 
 

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? 

2 - 3 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka staví teoretickou část na dostatečném množství literatury, nedokáže ji však dobře vytěžit. 
Na některých místech autorka slibuje víc, než předkládá. Dozvíme se tak např., že celá řada autorů se zabývala 
občanskou společností v době totality, ve výsledku v textu ale vychází jen ze dvou autorů a není tedy jasné, kdo 
je ten zbytek. 

Autorka se zabývá jednotlivými tématy, která pak zkoumá v empirické části, někdy ale chybí provázanost mezi 
kapitolami. Téma hodnot nebo mezigeneračního přenosu by se tak dalo např. hezky spojit s tématem disentu 
(např. texty Markové), ale autorka řeší jednotlivé teorie separátně. Teoretická část tak přes veškerou snahu 
působí spíše dojmem výčtu než analýzy. 
 

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 mohly být zaměřeny specifičtěji (např. ve větším detailu popsat zlomové okamžiky, hodnotové postoje 
a další sledovaná témata na biografiích jednotlivých respondentů). 
 

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: 
Autorka volí vhodné metody, v práci skvěle zdůvodňuje jejich využití a zamýšlí se otevřeně i nad problémy, které 
přineslo samotné terénní šetření. 
 

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: 
 
Autorka odpovídá na výzkumné otázky, zároveň však nevytěží veškerý materiál, který má k dispozici. Hlubší 
teoretická část by umožnila podívat se do větší hloubky i na to, jak generace disidentských dětí vnímá rozdíl 
v angažovanosti dříve i dnes, bylo by možné diskutovat, jaké hodnoty jsou pro angažmá důležité, i co se v této 
oblasti změnilo apod. Autorka jednotliví témata spíše naznačuje, nedovolí si ale jít dále. 
 

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 

1 
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zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 
Stručné slovní hodnocení: 
 

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

2 

Stručné slovní hodnocení: 
 
V práci se občas vyskytují pravopisné chyby. 
 

 
Celková známka před obhajobou: 2 

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: 

Práce se vztahuje k velmi zásadnímu tématu, které by mohlo pomoci do větší hloubky 

diskutovat, jaké podněty ve výchově hrají důležitou roli pro budoucí občanské postoje. 

Empirická část je z tohoto pohledu velmi podnětná. Autorce se podařilo nasbírat velmi 

dobré rozhovory, které pečlivě zpracovává, analyzuje, v empirické části velmi hezky a 

zevrubně představuje zvolenou metodologii. Z textu je zřejmý velký respekt vůči 

respondentům a z tohoto hlediska za mě není práci co vytknout. 

Je škoda, že autorka nevytěžila lépe zdroje, které představuje v teoretické části. Nechává 

se strhnout spíše k výčtu a neodváží se k analýze toho, co vlastně můžeme říct o 

občanské společnosti v době disentu a nyní.  

Závěry práce přesně odpovídají tomuto rozkročení mezi dobře uchopeným empirickým 

výzkumem a nestabilní teoretickou částí. Jsou v zásadě v pořádku, zůstávají však na 

poloviční cestě, což je škoda.  

Vzhledem k výše zmíněnému navrhuji známku 2 před obhajobou.  

V Praze dne 12.1. 2018 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 


