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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

Roksolana Dryndak se ve své práci věnuje poměrně úzkému problému, který nicméně ilustruje nepoměrně širší 

fenomén, a to pronásledování občanské společnosti ze strany ruského státu. Zaměřuje se na zákon o zahraničních 

agentech, respektive na jeho dopady na jednotlivé organizace občanského sektoru. Ačkoli by zákon, podobně, 

jako je tomu ve Spojených státech, směřovat jen proti politicky motivovaným vlivovým skupinám, které pracují 

v zájmu cizí země, jeho reálná účinnost je daleko širší. Pod jeho působnost, vzhledem k vágním formulacím, tak 

může spadnout prakticky jakákoli organizace. Autorka se tak ptá na dopady přijetí zákona o zahraničních 

agentech na organizace, kterých se dotkl. Druhá otázka, kterou sleduje, je o něco širší. Věnuje se otázce vztahu 

ruského státu a neziskových organizací. Zde autorka poměrně jasně ukazuje na snahu ruského státu podřídit si 

celý občanský sektor svým potřebám, a to buď zakládáním tzv. GONGO, nebo přesměrováním činnosti již 

existujících od byť jen náznaku kritiky k bezvýhradné poslušnosti.  

 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je z mého pohledu velmi náročná, a to hlavně z důvodu, že doposud toto téma, vzhledem k jeho 

aktuálnosti, nebylo vůbec zpracováno. Autorka se musela vypořádat i s nebezpečím, že jí rozhovory, z obav 

před případnými dalšími postihy, nebudou poskytnuty. To se naštěstí nestalo, nicméně i to ukazuje na 

obtížnost tématu.  

Práce je logicky strukturovaná, navíc zvolená metoda případové studie odpovídá možnostem, které pro 

zpracování diplomové práce jsou. Zároveň přesně vymezuje, co se práce snaží říci a co je již za jejím 

horizontem. Právě ono vědomí omezenosti rozsahu a možností musím kvitovat. Práce je tak výrazně 

sevřenější, jasnější ve svém sdělení.   

Věcně nemám zásadní připomínky. Spíše vyvěrají z méně detailní definice občanské společnosti, kdy je 

Společenská komora řazena do občanské společnosti. Jedná se přitom o státem zřízený a prezidentem 

jmenovaný orgán, který nemá příliš velkou legitimitu.  

Lépe by šlo určitě teoreticky pojmout vztah státu a občanské společnosti či vůbec pojem „občanská společnost“ 

jako takový.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Jazyk není určitě bezchybný. Objevují se i pravopisné chyby (Občanská společnost, a tudíž i občanský sektor, 

jsou ovlivňovány zejména společností, ve které působí a státem v němž existují.; vyplívají-str. 10) nicméně 

nemají rušivý vliv na četbu. Jazyk také vykazuje určitou míru klopotnosti (například první odstavec úvodu). 

Po formální stránce jsem nicméně nenalezl výraznější chybu.  

 

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce samozřejmě není bez chyb. Jazyk je poněkud těžkopádný, kritika pramenů a literatury, byť logicky 

konstatuje, že k tématu nebylo nic doposud zpracováno, by mohla být přeci jen bohatší. Nicméně v tomto 

případě klady vysoce převyšují jmenované zápory. Hlavním kladem je tak nesporná originalita myšlenky, kdy 

autorka systematizovala efekty zákona na jednotlivé organizace. To, co implicitně tušíme, pojmenovala a 

utřídila. Data přitom nezískala jen z nějaké databáze, ale vedla rozhovory s představiteli neziskovek. Právě 



přínosy práce tak považuji za natolik závažné, abych dal nejvyšší hodnocení, byť jsem si vědom i dílčích 

nedostatků.  

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

Autorka reflektovala všechny připomínky, konzultace opravdu vypadaly jako rozhovory nad danou 

problematikou s tím, že autorka vždy přišla se zvažovanými variantami a hledala se ta ideální.  

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 V práci zmiňujete i snahu některých organizací o zrušení jejich statusu zahraničního agenta, která byla 

v některých případech i úspěšná. Jaký je vlastně poměr (přibližně) organizací, které se o to pokusily, a těch, které 

uspěly?  

 

  

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


