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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota; 

Autorka posuzované práce se na pozadí konceptu Advocacy Coalition Framework (ACF) snaží 

přistoupit k analýze problému financovania nestátních neziskových organizací (NNO). To se jí i do 

jisté míry podařilo navzdory zmatečnému konceptuálnímu zaměření práce. Identifikuje dve 

základní AC v oblasti financování NNO i jednotlivé kategorie ACF ve vystoupeních jejích 

představitelů. Ve složení jednotlivých AC však chybí někteří aktéři např. Prezident, který razantně 

vstoupil do diskuse o financování NNO konstatováním, že se jedná o pijavice na státním rozpočtu. 

Podobně negativně se vyjadřoval i premiér a někteří představitelé hnutí ANO. Autorka přiřadila 

ČSSD jednoznačně do AC podporující NNO, ale někteří její představitelé se o NNO vyjadřovali 

negativně. Identifikaci AC proto považuji za neúplnou a ne zcela korektní. 

Autorka kromě sekundární analýzy textů provedla i rozhovory s představitelů aktérů 

reprezentujících „stakeholders“ daného problému veřejné politiky. Vedení rozhovorů chybí 

konceptuální zázemí – autorka se ptala na to, co ji spontánně napadlo, resp. na to, co ji přišlo 

„zajímavé“, ale neopírala se přitom o žádné teoretické východisko. Pak dochází pro ni sice 

zajímavým, ale zcela banálním zjištěním jako např.:  

1. „Co se týče způsobu financování NNO, všichni respondenti za veřejný sektor, uvedli, že 

dotace jsou poskytovány na základě vyhlášené výzvy.(71) 

2. „všichni dotazovaní se shodli na tom, že jsou NNO povinny dokládat průběžné a závěrečné 

zprávy v souladu s rozpočtovými pravidly.“(73) 

K těmto zjištěním není potřeba dělat rozhovor - lze najít na internetu a jsou notoricky známé! 

 

 



 

 

 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Výzkumné otázky nebyly stanoveny na pozadí ACF. Vlastně není jasné, proč byly stanoveny v dané 

podobě a jaký teoretický rámec se skrývá v jejich pozadí. Koncentrují pozornost na problematiku 

účelu, alokace, vývoje financí NNO, resp. na jejich fundrising, ale není jasné, co dohromady mají 

odpovědi na jednotlivé otázky indikovat. V práci jsem ani nenašel jasnou odpověď na výzkumné 

otázky. Dle mého názoru zodpovězeny nebyly.  

Výzkumné otázky práce jsou navíc formulovány velmi vágně. V otázkách se vyskytují velmi neurčité 

formulace: „účelně vynaložené prostředky“, „způsob alokace prostředků“, „způsob vývoje 

financování“, způsob fundraisingu“. Kdyby autorka postupovala korektně, každá z těchto formulací 

by si vyžádala samostatné vysvětlení a teoretické ukotvení. Ale nic takového v práci není. 

K vágnosti výzkumných otázek jistě přispěla i vágnost formulace cílů práce. Cíle neříkají, co chce 

autorka zjistit, ale jen obecně co chce „zanalyzovat“ a „mapovat“.  

 

 

3) Strukturace práce; 

Struktura práce je standardní. Problém je v tom, že část obsahující interpretaci rozhovorů 

nenavazuje na teorii. Nerozumím formulaci ze str. 25. „vzhledem k zaměření práce byla teoretická 

východiska zúžena pouze na teorii advokačních koalic.“(25) 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Vzhledem k výše uvedenému vágnímu ukotvení práce je argumentační přesvědčivost autorky 

velmi nízká. Z hlediska věcné správnosti jsem našel jen jeden případ, kdy autorka chybovala při 

přehledu právních forem NNO. Nesprávně uvádí „občanská sdružení“, která byla nahrazena 

„spolky“ a zapomněla na „ústavy“, které nahrazují obecně prospěšné společnosti. 

 

5) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů; 

Teoretická východiska c hybí pro zodpovězení výzkumných otázek jsou málo propracovaná. Práci 

by prospěla diskuse vícero teoretických zdrojů k danému tématu. Použitá literatura je také dost 

zastaralá. 

 

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod; 

Viz výše. 

 

7) Využití literatury a dat; 

Autorka nevyužila dostatečnou škálu relevantní literatury – jedenáct titulů je na DP skutečně 

málo. Zpracování a prezentaci použité literatury lze hodnotit jako vyhovující. 

 



 

 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Ze stylistického hlediska lze práci hodnotit jako dobrou. V práci jsem nezaznamenal častější 

překlepy ani nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.  

 

 

Otázky do diskuse 

Proč autorka neformulovala cíle a otázky práce na základě ACF? 

 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že posuzovaný text nesplňuje podstatné náležitosti 

diplomové práce a nedoporučuji ho přijmout k obhajobě. 
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