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Veronika Ryantová se ve své diplomové práci rozhodla věnovat tématu popisujícímu situaci
v nevládním sektoru v Moldavsku, zemi, která se stále trpí následky zamrzlého konfliktu
v Podněstří a nevyjasněnou orientací státu z mezinárodního i vnitropolitického hlediska.
Jelikož se jedná o menší státní útvar na hranici několika sfér zájmu, je neziskový a nevládní
sektor předmětem určitých sporů a kritiky, nemluvě o tom, že do něj v posledních letech
plyne nemalé množství financí. Stává se tak jakýmsi druhotným kolbištěm, vedle samotné
politické sféry, na němž probíhá snaha o vyřešení zásadních problémů země.
Tuto realitu reflektuje ve své práci i Veronika Ryantová, která se rozhodla v bližší
perspektivě zaměřit na to, jaké podmínky pro své fungování vlastně nevládní a neziskové
organizace v Moldavsku v několika posledních letech měly a jaké jsou trendy vývoje dané
situace. Je znát, že problematice Moldavska se autorka věnuje již delší a dobu a velice dobře
se orientuje v tamních reáliích a dobovém kontextu.
Za cíl si vytkla ověření předpokladu, že v souvislosti s politickými změnami
v několika posledních letech se část domácích politických a ekonomických elit snaží ztížit
podmínky pro nezávislé fungování organizací občanské společnosti a zjistit jakým způsobem
se tak děje. Vyřešit musela v tomto případě dva nelehké problémy: jak svůj výzkum
konceptualizovat a z jakých zdrojů vycházet. V prvním případě se jí to podařilo nalezením
vhodné literatury, na základě které autorka vymezila několik zásadních parametrů, jejichž
hodnoty se snažila v případě Moldavska identifikovat. V případě druhém se pak správně
rozhodla pro maximální možnou multiplicitu zdrojů, od sekundární literatury, po oficiální
zprávy, právní normy, hodnocení mezinárodních organizací a především pak pro výzkum
přímo v terénu, kdy se kolegyni Ryantové podařilo získat řadu interview s reprezentanty
významných nevládních organizací na místě v Moldavsku. Práce je díky tomu opřena o
primární zdroje a přináší tak již v tomto ohledu nové poznatky.
Veronice Ryantové se však podařilo práci vhodně strukturovat a podat relevantní
odpovědi na své výzkumné otázky, poukázat na strategie omezování prostoru pro činnost

občanské společnosti a jejich důsledky pro moldavskou situaci. Zároveň přistupovala kriticky
i k teoretické literatuře a jejím východiskům, typologii, se kterou pracuje, pak dokázala
obohatit o nové aspekty, které podle jejího názoru pomáhají lépe pochopit moldavskou
situaci. Práce je díky tomu přínosná nejen empiricky, ale i teoreticky, s tím, že se Veronice
Ryantové podařilo naplnit stanovený cíl. Z hlediska jazyka je text na dobré úrovni, autorka se
zároveň vyhnula i výraznějším formálním problémům, pokud se týká odkazování na zdroje či
dalším technickým nedostatkům. Na základě všech výše uvedených kvalit zpracování,
originalitě zvoleného tématu a naplnění vlastního výzkumného záměru a jeho přínosnosti
navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou A – výtečně.
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