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Posudek na bakalářskou práci Kateřiny Dederové Koncept otevřené společnosti a jeho 

vliv na český občanský sektor  

 

Posuzovaná bakalářská práce se zaměřuje na otázku, nakolik je v praxi a myšlení 

představitelů českých neziskových organizací přítomná a vlivná idea otevřené společnosti 

chápaná v duchu tradice založené Karlem R. Popperem. Autorka se v teoretické části věnuje  - 

kromě nezbytného vymezení obsahu základních pojmů, tj. občanské společnosti, NNO a 

otevřené společnosti - otázce dopadu komunistické minulosti na soudobou podobu české 

občanské společnosti. V tzv. „výzkumné části“ nejprve předkládá vlastní výčet možných 

pozitivních přínosů NNO k rozvoji otevřené společnosti a podává základní přehled o formách 

NNO dle českého práva. V podkapitole stroze nazvané „Výzkum“ pak prezentuje výsledky a 

interpretaci vlastního kvalitativního šetření založeného na strukturovaných rozhovorech 

s představiteli sedmi účelově vybraných NNO.  

 

Jazyk práce má solidní úroveň s občasnými výjimkami v podobě drobných gramatických 

chyb nebo neobratných vazeb („předpoklad NNO pro obnovu důvěry…“ - s. 82). Na literaturu 

je odkazováno korektně. Seznam literatury vykazuje určité nedostatky – zejména chybí 

stránky u článků. Sled jednotlivých kapitol má svou logiku, avšak předěl mezi teoreticko-

přehledovou a „výzkumnou“ částí se nachází až mezi oddíly 3.2 a 3.3. 

 

Autorka zpracovává dostatečně široký a v zásadě velmi zajímavý soubor teoretické i 

empirické literatury především o vývoji občanské společnosti a občanských postojů 

v postkomunistické České republice a postkomunistických zemích obecně. Oceňuji využití 

textů dnes již neprávem polozapomenutého Dragoslava Slejšky z počátku 90. let stejně jako 

jednoho z nejzajímavějších zahraničních titulů na dané téma z posledních let, práce 

georgetownského politologa Marca Morjé Howarda o slabosti postkomunistické občanské 

společnosti z roku 2003. Jinou součástí autorčiny práce, která si podle mého názoru zaslouží 

pozitivní hodnocení, jsou realizované rozhovory, zejména skutečnost, že se jí podařilo získat 

k rozhovoru přední zástupce elitních pražských NNO a projevila snahu rozhovory důkladně a 

poctivě zpracovat. 

 

Své kritické připomínky shrnuji do následujících bodů: 

 

1. Teoretické úvahy o občanské a otevřené společnosti nesou známky přílišné závislosti 

na využívaných zdrojích. Solidním způsobem shrnují přečtené autory, ale nedostávají 

se na rovinu samostatné autorčiny argumentace. Teoretická část proto dobře splňuje 
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rešeršní funkci, ale neposkytuje odrazový můstek k vlastnímu rozvinutí teorie tak, aby 

z ní mohl organicky vycházet empirický výzkum. Příliš povrchní je zpracování 

Popperova konceptu otevřené společnosti, ač právě ono je tím, od čeho se odvíjí 

empirická část. Ve slabších okamžicích se teoretické pasáže stávají spíš volně 

seřazenými výpisky  z četby (oddíl o Prudkém a Dahrendorfovi).  

2. Část 3.1., která se snaží ukázat, jak a čím mohou NNO přispět k posílení otevřené 

společnosti, je příliš normativní a nedostatečně reflektuje svá hodnotová východiska. 

Jí načrtnutý obrázek NNO je příliš idealistický a nic na tom nemění ani skutečnost, že 

autorka to sama připouští (s. 26). Tzv. „hlavní kritéria občanské společnosti“ 

(mimochodem proč kritéria? To navozuje dojem, že jde o operacionalizované 

ukazatele otevřené společnosti pro empirické účely, ale neprávem) jsou uvedena bez 

jasného zdůvodnění, není patrné, jestli jejich výčet je vyčerpávající, a chybí 

vysvětlení, proč jsou hlavní. Není také zřejmé, zda se jedná o shrnutí Popperových 

názorů  nebo pouze o autorčinu volnější variaci na popperovské téma.  

3. Autorka chybně formuluje cíl svého empirického šetření, když tvrdí, že jí jde o to, 

„zjistit, do jaké míry vybrané NNO rozvíjejí otevřenou společnost v ČR“ (s. 35). 

Skutečné jednání NNO a jejich skutečný přínos rozvoji otevřené společnosti autorka 

nezkoumá a v rozhovorech se odráží pouze nepřímo a bez dostatečných záruk, že 

výpovědi respondentů nezkreslují reálný stav.  

4. Vlastní zpracování rozhovorů v autorčině textu spočívá ve zdůraznění význačných 

společných témat v sadách odpovědí na stejnou otázku. Do sofistikovanějšího 

kódování a konstrukce vyšších kategorií se autorka nepustila a vzhledem k povaze, 

rozsahu a množství rozhovorů v zásadě právem. Dostatečně však nevyužívá možnosti 

kvalitativního výzkumu dospět k plastickému holistickému obrazu daného problému 

(jak o tom sama hovoří v pozn. 6) a naopak se pouští do ukvapených interpretací 

zobecňujících na širší populaci, což ji vzorek, výběr ani kvalitativní povaha výzkumu 

neumožňují (např. interpretace výroků týkajících se důvěry k NNO na s. 82).  

 

Posuzovanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 34 

kreditními body.  

 

 

 

V Praze 4. června 2007                            Marek Skovajsa, Ph.D. 


