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Kateřina Dederová předložila jako svou bakalářskou práci studii o vlivu 

konceptu otevřené společnosti na český občanský sektor, resp. o tom, jak se v rámci 

českého občanského sektoru koncept otevřené společnosti projevuje a prosazuje. 

Práce sestává z teoretické a výzkumné části, ta první se snaží o vymezení zkoumané 

problematiky na základě myšlenek relevantních autorů (Popper, Soros, Müller ml., 

Potůček, Dohnalová atd.), ve druhé části je představen kvalitativní výzkum a jeho 

výsledky.  

Nechci zbytečně plýtvat slovy a omezím se proto na to nejnutnější. Práce je 

přehledná, dobře strukturovaná, metodologicky precizní (zde bych ale vytknul 

nahodilý a nereprezentativní výběr zkoumaného vzorku, k čemuž se ovšem autorka 

sama přiznává) a ostatně i dobře čtivá. Velmi dobře bylo zvoleno již vlastní téma 

práce a metoda jeho zpracování, která je pro bakalářskou práci mimořádně vhodná. 

Mám-li zmínit dílčí nedostatky, které mi brání v ještě vyšším hodnocení práce (a tudíž 

jejím označení za práci vynikající), jsou to tyto: 

K teoretické části: nepředstírám, že bych byl na teorii občanského sektoru a 

otevřené společnosti expert, přesto mi v teoretickém úvodu do schází větší míra citací 

jednak zahraniční, jednak k celému konceptu kritické literatury (neoprávněnost této 

výtky si ovšem rád nechám prokázat na obhajobě). 

K výzkumné části: „nahodilý“ způsob výběru respondentů jsem již zmínil; 

autorka dle mého při své interpretaci odpovědí svým respondentům zbytečně „fandí“ 

a zahlazuje ony drobné odchylky od zkoumaného „ideálu“ (nejmarkantněji v případě 

jasného „bývalé členy KSČ nepřijímáme“ u občanského sdružení Agora CE, i 

zohledňování postojů a hodnot dle mého lze považovat za restrikci v rozporu s oním 

„ideálem“); při popisu jednotlivých právních forem NNO nedodržuje zcela platnou 

právní terminologii („právnickým subjektem“ místo „právnickou osobou“) nebo 

úpravu (z „podvojného účetnictví“ je již několik let jenom „účetnictví“) a nedostatečně 

zdůrazňuje zásadní rozdíly jednotlivých právních forem (nadace je sdružení majetku, 



tudíž žádné členy nemá ani mít nemůže, má jenom zaměstnance a správní/dozorčí 

radu, zatímco o.p.s. je společností, která rovněž postrádá institut členství, zato je 

pevněji spjata se svým(i) zakladatelem (zakladateli), zatímco občanské sdružení je 

typickou korporací založenou právě na členském principu), za spíše pochybné tvrzení 

pak považuji to, že by součástí neziskového sektoru (a tudíž rovněž NNO) byly i 

rozpočtové a příspěvkové organizace. 

Obecně: na s. 12 autorka zcela nepochopitelně cituje dvěma rozdílnými způsoby; 

vzhledem ke zvolené metodě citace a k neprovedení příslušných úprav bibliografie 

nelze v textu rozlišit, kdy je citováno které z děl L. Prudkého (obě mají vročení 2002, 

správně by u jednoho mělo být uvedeno 2002a (u druhého případně 2002b), a to 

v textu i v bibliografii). 

 

Rád nyní přistoupím k celkovému hodnocení. Práci Kateřiny Dederové považuji 

za výbornou, navrhuji proto její ohodnocení kolem 45 kreditních bodů.  
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