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Doktorská práce Jana Kroupy se zaměřuje na velmi zajímavé a v českém prostředí stále ještě 

málo zkoumané téma filantropie. Práce je vymezena široce tematicky. Autor k tomu v úvodu 

píše: „Ve své práci shrnuji poznatky o filantropii a stavu dárcovství v České republice a 

zasazuji je do širšího společenského kontextu tak, aby byly srozumitelné i mimo poměrně 

uzavřené prostředí dobročinných organizací a neziskového sektoru.“ Práce je členěna na dvě 

části: hlavní teoretickou část, která představuje 80% rozsahu práce (s. 13-139), a doplňující 

praktickou, respektive výzkumnou část (s. 140-170). Teoretická část má 8 různorodých 

kapitol a kolem 50 pod-kapitol, které se dotýkají velké šíře dílčích témat spojených 

s filantropií, od historie, přes důvěru, efektivitu či odpovědnost až po daňové otázky. Autor 

zde uvádí čtenáře do tématu filantropie a jejích souvislostí a věnuje se etickým otázkám 

spojeným s praxí dárcovství. Druhá část práce přináší poznatky ze 4 otázek položených v 

rámci kvantitativního průzkumu osob nad 50 let v ČR a ukázky z kvalitativní sondy do 

zkušeností významných dárců. 

V tomto rozsahu zatím v Česku praktické otázky současné filantropie nebyly na jednom místě 

popsány, což je třeba ocenit. Spolu s čtivým stylem se jedná o zajímavý text, který by po 

určitých úpravách našel své uplatnění. Na druhou stranu má předložená práce řadu zásadních 

nedostatků, kvůli kterým nenaplňuje nároky na doktorskou práci. Práci proto v této podobě 

nedoporučuji k obhajobě. Níže nejprve shrnuji hlavní důvody a poté rozepisuji některé 

konkrétní připomínky a náměty pro případné dopracování. 

V disertační práci především postrádám formulaci problému nebo konkrétních otázek, 

které chce autor řešit. Filantropie sama o sobě není problém, ten je nutné specifikovat. 

Možných etických otázek se v literatuře o filantropii nabízí celá řada, např.: Komu bychom 

měli dávat - blízkým, vlastní komunitě, nebo vzdáleným? Máme povinnost oplácet dar 

(reciprocita) a jak se povinnost oplácet mění v situaci anonymního daru? Je správné, že velcí 

dárci uplatňují soukromý vliv ve veřejné sféře, a jak se to slučuje s demokratickou 

společností? Musí obdarovaný přijmout dar? Existuje nezištný dar? Co plyne z mocenské 

nerovnováhy ve vztahu dárce a obdarovaného? Každá z těchto otázek by mohla být sama 

předmětem práce. Autor se v práci dotýká mnoha otázek, přičemž pravděpodobně nejvíc do 

hloubky se věnuje efektivitě filantropie. Ale chybí jeden zvolený úhel pohledu, který by práci 

sjednocoval a nakonec vedl k podloženému a vyargumentovanému závěru. V tom smyslu 

předkládaná práce žádnou etickou otázku do hloubky neřešila a nepřinesla výsledky, které 

bych očekávala.  

Dále je třeba zmínit, že na téma filantropie, dárcovství, dobrovolnictví, nadací a mecenátu již 

existuje domácí literatura z oblasti ekonomie, sociologie, práva a historie, která v práci vůbec 

není reflektována.1 To považuji za zásadní nedostatek, protože důkladná rešerše zdrojů by 

                                                             
1 Například: Anheier, K. H., S. Daly. (eds). 2007. The Politics of Foundations: A Comparative Analysis. 

London: Routledge (zde se vychází i z výzkumu provedeného v ČR). Doležalová, A. 2008. Ekonomie, 

filantropie, altruismus: Úvod do studia. Praha: Nakladatelství Oeconomica. Frič, P. 2001. „Společenskopolitický 

kontext aktuálního vývoje neziskového sektoru v ČR“, In: Pavol Frič a Rochdi Goulli, Neziskový sektor v České 
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měla být východiskem každé vážně míněné akademické práce. Kromě toho práce není 

přesvědčivě ukotvena ani v zahraniční literatuře o filantropii. Nevidím, že by autor alespoň u 

jednoho pod-tématu ovládl s přehledem rozsah možných přístupů, argumentací a řešení 

v zahraniční literatuře. Vzhledem k tomu, že těžiště práce je právě v teoretické části, je to 

problém. Kromě toho jde o promeškanou příležitost, aby autor sám vystoupil z „poměrně 

uzavřeného prostředí dobročinných organizací a neziskového sektoru“, jak doufal v úvodu 

k práci. 

Dále postrádám informaci o tom, jaký přístup ke zkoumání reality si autor v této práci 

zvolil. Autor sice deklaruje, že vychází z perspektivy praktické filosofie, ale nic 

konkrétnějšího o jeho východiscích a použitých metodách (filosofických, metodologických) 

se nedovíme. Nenacházím zde ani to, co vnímám jako stěžejní rys filosofického postupu 

obecně, a to snahu, aby myšlení „reflektovalo kriticky daná přesvědčení, aby pojmovou a 

obsahovou precizností proniklo k objasňování, kritice a zdůvodňování“.2 Autor v práci 

nedefinuje přesně pojmy, které používá, nepracuje s více možnými přístupy k témuž pojmu, 

neporovnává kriticky různé autory či díla na dané téma, neanalyzuje literaturu, ani ji 

originálním způsobem neinterpretuje. Opakovaně vychází z definic na Wikipedii. Celkový 

styl psaní odpovídá spíše eseji nebo osvětově novinářskému psaní, avšak od doktorské práce 

očekávám jiný žánr.  

Ve druhé části autor představuje dva menší výzkumy, které souvisí s tématem filantropie, 

avšak nedochází zde k dostatečné synergii kolem jednoho ústředního problému/otázky. 

Stanovené hypotézy nevychází z teorie nebo teoreticky ukotvených předpokladů o etických 

otázkách filantropie. Problematická je zejména kvalitativní sonda (20 rozhovorů s dárci), 

která nemá vůbec popsanou metodologii analýzy dat. Výsledky jsou stručné reprodukce 

toho, co dárci řekli, a mají podobu ilustrací z jejich výpovědí.  

Autor je účastníkem českého filantropického sektoru, na jehož rozvoji se jako odborník i 

aktivista podílí. Oceňuji jeho schopnost odstoupit od roviny praxe a vytvořit na téma 

filantropie poměrně rozsáhlý a komplexní text. Na druhou stranu je vidět, že to je úkol 

obtížný. Zdá se mi, že autor tímto textem mířil spíše na českou veřejnost, kterou chtěl vzdělat 

v široce pojaté problematice filantropie. Jakožto doktorand měl však v disertační práci mířit 

                                                             
republice. Praha: Eurolex. Frič, P. a kol. 2001. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha: NROS a 

AGNES. Frič, P., T. Pospíšilová a kol. 2010. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví  v české společnosti na začátku 

21. století. Praha: AGNES. Hladká, M., T. Šinkyříková. 2009. Dárcovství v očích veřejnosti. Brno: CVNS. 

Holý, M. 2016. Vzdělanostní mecenát v zemích české koruny (1500-1700). Praha: Academia. Hurdík, J., I. 

Telec. 1998. Zákon o nadacích a nadačních fondech. Praha. C. H. Beck. Hyánek, V., M. Hladká. 2013. 

„Philanthropic behaviour and motives.“ In: Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun. [online] Brno: MZLU 61 

(4): 923–933. Pavlíček, W. T. 2011. Formování kulturního mecenátu Josefa Hlávky v souvislosti s 

komunikačními strategiemi v osobní korespondenci. Praha: NÚJH. Pospíšilová, T. 2017. Středoevropská 

univerzita v Praze a česká sociologie: studie transnacionální filantropie. Praha: SLON. Pospíšilová, T., A. 

Marková. 2017. „Možnost a limity inkluzivního dobrovolnictví.“ Fórum sociální politiky 11 (5): 12-19. 

Pospíšilová, T. 2011. „Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace.“ 

Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 47 (5): 887-910. Ronovská, K. 2012. Nové české nadační 

právo v evropském srovnání. Praha: Wolters Kluwer. Skovajsa, M., M. Lagerspetz. 2006. Non-Profit 

Foundations in Four Countries of Central and Eastern Europe. Polish Sociological Review, 2: 187-208. Tůma, 

Oldřich, Miroslav Vaněk, Pavel Dostál. 2001. „Historie neziskového sektoru v českých zemích“. In  Frič, Pavol, 

Rochdi Goulli a kol. 2001. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, s. 33-58. 

2 Liesssmann, K., G. Zenaty. 1994. O myšlení: úvod do filosofie. Praha: Votobia, s. 11. 
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především (nebo alespoň také) na domácí a zahraniční akademickou obec a víc ambiciózně se 

snažit přispět k řešení konkrétních intelektuálních otázek. 

Další připomínky a komentáře: 

1) V práci postrádám větší vnímavost a kritický přístup ke kulturní podmíněnosti 

filantropie. Práce částečně vychází ze zahraniční literatury o filantropii, zejména 

anglofonní, kterou bere automaticky jako standard. Měla by víc reflektovat specifika 

české společnosti, kultury a historické zkušenosti totalitarismu i dobu post-

komunistické transformace spojenou s přebíráním hodnotových vzorců ze západu, 

včetně filantropie. Při prezentaci dějin filantropie je také nutné zdůraznit, že dějiny 

filantropie v USA a v Evropě byly odlišné, což by stálo za zohlednění, zejména co 

se týká odlišného vztahu soukromé filantropie a státu. Autor by se celkově měl 

přesněji zamýšlet nad tím, co míní „naší současností“ (např. s. 70) – je to současnost 

západní Evropy, USA, Číny nebo Ruska? Ve všech těchto zemích soukromá 

filantropie existuje, jen má odlišný společenský a kulturní kontext a tím i otázky. 

2) Práce z mého hlediska nezachází dost důkladně se zdroji, řada tvrzení a názorů je 

nepodložených. Např.: část 1.1.1. „Naděje a důvěra ve společnosti“ má důvěru 

v názvu, ale v textu ji jen esejisticky glosuje, vůbec pojem nedefinuje, neodkazuje, 

nerozebírá. Přitom důvěra je velké sociologické (ale pravděpodobně i filosofické atd.) 

téma. Není zde také jasné, o jakou společnost má jít -  českou, americkou, ruskou? 

Část 1.2.2 „Dobročinnost jako standard“ je zcela bez odkazu. Pojem filantropie v části 

1.1.3. je definován s odkazem na Encyklopedii Britannica a na Wikipedii, přitom o 

filantropii existuje mnoho odborných publikací v angličtině. Pojem charita v části 

1.1.5. je vymezen pouze na základě Wikipedie. Vymezení pojmů „chronos“ a „kairos“ 

v části 1.2.3. je také pouze z Wikipedie. Část 1.5.2. „Podoby svobody a hodnotové 

kyvadlo“ se obejde bez jediného odkazu, přitom autor jako by ignoroval celou 

problematiku odlišných pojetí svobody v politické a sociální filosofii. Část 1.5.4 

„Vnímání rolí státních a nestátních subjektů“ je též bez jediného odkazu na literaturu, 

takže čtenář neví, na čem autor svá tvrzení zakládá; přitom o rolích nestátních 

subjektů existuje rozsáhlá literatura zahraniční i domácí. Část 1.6.1 „První 

československá republika a éra socialismu“ je bez odkazu, přitom k vývoji občanské 

společnosti i filantropie v této době zdroje existují. Atd. 

3) Rozlišení mrav – morálka – etika (s. 22-23) je navrženo jako východisko pro 

zkoumání etiky filantropie. Bohužel vymezení a promýšlení těchto pojmů a jejich 

významu pro oblast filantropie je zde věnováno jen 1,5 strany a toto systematické 

rozlišování se dál v textu už neuplatňuje (i když pojmy mrav, morálka a etika ano).  

4) Část 1.2.2. povrchně a letmo vychází z Maxe Webera, ale není zde jediný odkaz na 

český překlad jeho knih, pouze na zdroj z internetu, který ani není v seznamu 

literatury! Weberovo rozlišení jednání založeného na tradici, racionalitě a emocích by 

mohlo být užitečným konceptuálním nástrojem, ale není využito. 

5) Dar je velké sociologické, antropologické i filosofické téma, které se pojí s řadou 

etických otázek. Snad by mohl být jedním z ústředních pojmů pro práci o etice 

filantropie. V práci je však dar nedostatečně představen. Autor pracuje hlavně 

s Maussovou Esejí o daru, ale evidentně nebyla provedena rešerše literatury, nejsou 

představeny různé pohledy na dar a jeho teorie (dar a sociální solidarita a koheze vs 

exkluze (Komter); dar jako vztah; dar a symbolická nadvláda (Bourdieu), Derridova 

úvaha o daru atd.  
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6) V teoretické části se autor rozepisuje o současné výzvě Giving Pledge nebo o 

komunitních nadacích (1.4.5). Ač zajímavé, tyto popisy vlastně nepatří do teoretické 

části, protože jde o empirické jevy, nikoli o teorie. Hlavně zde ale není dostatečně 

zdůvodněno, proč právě o těchto jevech je třeba se detailněji rozepisovat, co mají 

vypovídat o etice filantropie atd. Není mi jasná ani role části rozhovoru převzatého 

z jiného zdroje v oddíle 1.4.5.4, a to bez další analýzy nebo autorovy interpretace ve 

vztahu k tématu práce. 

7) Na s. 64 autor kontrastuje pohled neurověd na lidské chování (jako automatické, 

podmíněné) s pohledem, na kterém jsme údajně „až do teď stavěli“ a který je založen 

na předpokladu racionality. Jenže sám autor již prve v textu odlišoval obyčej od 

jednání, psal zde o habitu (který je právě nereflektovaným zvykem, ne racionálním 

jednáním), nebo podle Webera odlišoval chování a jednání. Celou prezentaci této 

problematiky v teoretické části vidím jako zjednodušenou a málo promyšlenou. 

8) V části 1.7.2.1. autor uvádí plné znění etických kodexů, ale bez interpretace nebo 

analýzy – proč? 

9) Části 1.7.2.5. a 1.7.2.6. přináší zajímavou analýzu netransparentních nadačních fondů. 

Jde však o stejné fondy a stejné téma, proč je to rozděleno do dvou částí? Navíc opět, 

toto nepatří do teoretické části. 

10) Část 2. 2. Hypotézy výzkumu: hypotézy by ideálně měly přímo korespondovat s cíli 

práce nebo s teoriemi uvedenými v teoretické části. Pokud by měly povahu vztahu 

mezi 2 proměnnými, mohly by nám pomoci lépe pochopit některé souvislosti 

dárcovského rozhodování apod. Uvítala bych hypotézy, které by vycházely 

z teoretických předpokladů o etice a morálce ve vztahu k filantropii.  

11) Pojem „společenské elity“ v hypotéze 3 není definován ani operacionalizován, což je 

v kvantitativním výzkumu je to chyba. Hypotéza 4 vyjadřuje frekvenci či míru 

(ověřování nakládání s dary ze strany dárců), ale autor na ni odpovídá kvalitativním 

šetřením, což není kompatibilní, protože kvalitativní výzkum neumožňuje zobecňovat 

míru nějakého jevu. 

12) Metodologie kvantitativního výzkumu v části 2.3.1. je dlouhým citátem z jediného 

zdroje (2 odstavce). Přesto nevíme přesně, jak velký byl vzorek, jakým způsobem byl 

vybrán, kdy proběhl sběr dat; odkaz na webový link v tomto případě nestačí. Autor 

zde také na s. 140 přechází od první osoby jednotného čísla k množnému číslu (my). 

Jaká přesně byla jeho role v týmu a jaký byl jeho původní přínos při sběru a analýze 

dat? 

13) K části 2.3.2.: Proč je výše daru v otázce Q1 omezena na „nejméně 2500 Kč“? Kdo 

dal méně, bude veden jako ne-dárce? Jaký význam má potom počítat průměrnou výši 

daru atd.? Odpovědi na Q3 (na co byl dar určen) budou hodně ovlivněny věkem (srov. 

sociální služby VS. sport). Přitom výzkum se týkal jen lidí nad 50 let. Tento fakt 

zásadně ovlivní některé výsledky, ale autor to málo reflektuje. Například vážně 

zkoumá vliv věku na dárcovství v souboru, kde jsou lidé jen nad 50 let věku. Vliv 

příjmu a majetku na dárcovství by mohl být zapříčiněn nepravou korelací přes výši 

vzdělání. Pokusil se autor vliv této proměnné v analýze kontrolovat? Zjištění o vlivu 

vzdělání na dobročinnost je základní fakt, který zjišťují výzkumy v ČR i v zahraničí 

(samo o sobě to tedy není nové). 

14) Část 2. 4. má velmi zajímavý a relevantní zdroj dat, 20 rozhovorů s význačnými dárci. 

Je však bohužel metodologicky zcela nepodložená (o jaký typ kvalitativního výzkumu 

jde, o jaký druh analýzy?). Zpracovávat výsledky kvalitativního výzkumu „v 
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agregované podobě“ není vhodné. Uvedené výsledky jsou jen ilustrativním vhledem 

do problematiky, což je škoda. Autor zde mohl do hloubky prozkoumávat etická 

dilemata a volby dárců, mohl zkoumat, na základě čeho se rozhodují, jaký vliv v jejich 

jednání má tradice, emoce, racionální rozvaha (účelová i hodnotová) atd. Tyto věci se 

přitom neřeší tak, že se na ně účastníků přímo zeptáme (Rozhodujete se citem nebo 

rozumem?), ale mechanismy jejich rozhodování a významy, které svému jednání 

přisuzují, se snažíme zjišťovat analýzou a/nebo interpretací dat. Škoda je i to, že 

rozhovory nebyly nahrány a hloubka a detail dat je proto již ztracena. 

Drobnosti, které patří k náležitostem odborného textu: 

 Chybí číslování tabulek a grafů. 

 Tabulka a grafy na s. 92-93 mají odkaz (Nadace VIA 2019), avšak jde o dokument 

vydaný autorem, bez dostupnosti na internetu nebo kdekoli jinde? 

 Tabulka na s. 92: „souhrn všech evidovaných darů“ – evidovaných kým a kde? 

 Autor ve velké části textu jako by používal kurzívu pro zvýraznění převzatých citátů 

(nejsem si tím však jistá, protože nepoužívá uvozovky). Jinde naopak používá 

uvozovky bez kurzívy (s. 111-112). Citát by vždy měl být v uvozovkách.  

 

 

 

 

………………………………………………………. 

PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.  

V Praze dne 5. 5. 2020 

 


