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4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 
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Téma je vhodně vybráno pro studia občanského sektoru. Zdůvodněním tématu se úvod zabývá jen letmo. 

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? 

3-4 

Práce je členěna na dvě části, teoretickou (od kapitoly 3) a empirickou (od kapitoly 14), úvod a závěr. Za velký 
problém práce považuji to, že v teoretické části (kapitoly 3 až 13) se popisu konceptů věnuje jen kapitola 9, 10 a 
13, ostatních 8 částí sem nepatří. Kvalita kapitol 9, 10 a 13 je na spodní hranici přijatelnosti pro diplomovou 
práci. Jde pouze o nejzákladnějších definice OS a OOS a vymezení pojmu nadace; neoinstitucionální teorii je 
věnována ve stručnosti necelá 1 stránka. V konceptuálním rámci především zcela chybí dva klíčové pojmy, se 
kterými se pracuje v empirické části, a to pojem „hospodaření nadací“ a pojem „hodnoty“. Přitom právě těchto 
pojmů se týkají obě výzkumné otázky DP. Části, které do teoretického rámce nepatří, se věnují historii NIF. To 
bych považovala za hodnotné na úrovni diplomové práce, pokud by zde studentka vycházela z původních 
dokumentů, ale jde především o prostý popis na základě 2 knih na téma NIF (není zde žádná přidaná hodnota). 
Převyprávění hodnocení činnosti příjemců NIF (kapitola 7) také neukazuje žádné analytické, teoretické nebo 
metodologické dovednosti studentky. Zahraniční „alternativa NIF“ – není zřejmé, v čem jde o alternativu 
vzhledem ke zcela odlišné historické situaci a roli fondu. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 
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Výzkumné otázky jsou dvě: „Jak příjemci z řad nadací hospodaří s přidělenými prostředky z NIF?“ a „Přinesl NIF 
kromě finančních prostředků do českého nadačního sektoru i jiné hodnoty?“. Ani jedna z těchto otázek není 
zdůvodněna ani prakticky ani teoreticky. Jak již bylo zmíněno, v teoretickém rámci chybí klíčové koncepty 
„hospodaření“ a „hodnoty“.  

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? 

3- 

Práce vychází z analýzy dokumentů – výročních zpráv. Studentka vypsala z 21 VZ informace o financích 
alokovaných na granty z prostředků z NIF, spočítala podpořené projekty a podíl peněz vyplacených na granty 
z prostředků z NIF. Tyto hodnoty zapsala do tabulek a zobrazila formou grafů. Krátké komentáře u grafů jen 
slovy opisují tabulku. To je množství práce z mého hlediska podprůměrné pro diplomovou práci. Samotná 
metodologie je popsána na 10 řádcích, což není dostatečné vzhledem k absolvování 2 semestrů metod během 
studia. Studentka zde píše o smíšeném výzkumu, ale v práci pracuje pouze s kvantitativními daty. Pro analýzu 
studentka vybrala 3 nadace ze zdravotní oblasti – není však zřejmé, proč ze zdravotní oblasti (nebo proč je 
vůbec oblast činnosti důležitá ve vztahu k otázce hospodaření); celkově zdůvodnění výběru vzorku je slabší. Za 
hlavní problém metodologie považuji to, že si studentka stanovila „hodnotící kritéria“ výzkumu, podle kterých 
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zpracovává data, ale ani slovem je nezdůvodnila. Nevíme, proč tato kritéria ani co nám vlastně sdělují. 
K tabulkám (nepřesné popisky): v tabulkách je údaj „Výnosy z NIF: Celková částka výnosů použitých na nadační 
příspěvky (granty) v Kč“. Vzhledem k tomu, že patrně všechny výnosy musely být použity na nadační příspěvky, 
stačilo by zde uvést prostě „Výnosy z NIF“. (Jinak vzniká mírně zavádějící dojem, že část výnosů na granty 
nebyla použita). Ve sloupci „Celkem“ jsou uvedeny kumulativně výnosy použité na granty za všechna předchozí 
léta. Potom je ale zavádějící, když je údaj „Celkem“ bez dalšího upřesnění vztažen ke konkrétnímu roku, protože 
se netýká jen tohoto roku. To ztěžuje orientaci v tabulce. 

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

3-4 

Vyhodnocení výzkumné otázky o hospodaření (16.4) je pouhým shrnutím již dříve uvedených grafů. Na otázku 
po „hospodaření“ nadací zde vlastně odpověď nenajdeme, neboť hospodaření vůbec nebylo v práci definováno. 
Následné srovnávání tří v podstatě náhodně vybraných nadací není moc přínosné. Vyhodnocení druhé otázky 
(16.5) je zcela nedostatečné a nelze je tímto způsobem uvádět. Není také možné v závěru napsat, že NIF 
„nepřinesl do neziskového sektoru kromě finančních prostředků i jiné hodnoty“, když se práce touto otázkou 
(nakolik mohu soudit z odevzdaného textu) vůbec nezabývala. 

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? 
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Práce odkazuje řádným způsobem na zdroje. 

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

3 

Struktura práce má podstatné nedostatky (viz komentář v části „Kvalita teoretického rámce“). Formulační a 
gramatická úroveň textu i grafická úprava je velmi dobrá.  

 
Celková známka před obhajobou: 3-4 
 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci jste uvedla neoinstitucionální teorii, která podle vás vnímá stát v roli partnera OOS. Byl stát vždy 
(ve vztahu k NIF) v roli partnera OOS? Dají se identifikovat určité odlišné role, ve kterých stát ve vztahu 
k NIF během času vystupoval?   

2. Byla nakonec velikost nadace kritériem výběru a proč (ano/ne)? Proč se analýza týká jen nadací ze 
zdravotní oblasti? 

 

V Praze dne 12. 9. 2014 

 

………………………………………………. 

Podpis oponentky 


