
 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

Pekařská 16, 155 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / aneta.csikosova@fsv.cuni.cz / +420 778 464 946 1/3 

 
 

 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek vedoucího práce 

Autorka práce: Jarmila Typlová 

Název práce: Financování humanitárních neziskových organizací se zaměřením 

na Člověka v tísni 

Autor posudku: Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová 

  

 

Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): 

1. Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 
Předkládaná práce se zaměřuje na financování neziskových organizací v humanitární oblasti, 

specificky se dále autorka zaměřuje na činnost Člověka v tísni. Na jejím základě ukazuje 

problematiku financování v dané oblasti a za pomoci analýzy aktérů a koalic v dané oblasti 

dokresluje hodnotová přesvědčení, které rámují nastavení politiky financování NNO, specificky 

humanitární organizace.  
Autorka využívá koncept advokačních koalic a koncept trhu, státu, občanské společnosti 

k zarámování nastavení a proměny politiky vůči nevládnímu neziskovému sektoru.  
Lze vyzdvihnout snahu autorky o praktické uchopení problematiky podpory financování 

humanitární organizace, specificky na příkladu Člověka v tísni.   
Výzkumný design je kvalitativního charakteru. Primární data byla získána pomocí rozhovorů s 

jednotlivými aktéry advokačních koalic. Na jejichž základě autorka analyzuje, jak se měnil 

postoj státu k systému financování NNO. Sekundární data získává z výročních zpráv organizace 

Člověk v tísni, o.p.s., dále ze statistických údajů jednotlivých institucí veřejného sektoru a 

veřejně politických dokumentů. 
V rámci diskuse lze objasnit, proč se autorka v dané oblasti zaměřuje pouze na organizaci 

Člověk v tísni.  
 

2. Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

 
Autorka uvádí, že cílem práce je za využití analýzy primárních a sekundárních dat zanalyzovat 

zdroje financování nevládních humanitárních neziskových organizací, zmapovat využití těchto 

finančních prostředků na jednotlivé aktivity, zhodnotit účelnost nakládání s těmito prostředky, 
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konkrétně u organizace Člověk v tísni, a doporučit případné úpravy v oblasti nastavení veřejných 

politik v dané oblasti.   
 
Klade si tedy návazné výzkumné otázky, zda jsou finanční prostředky z veřejných rozpočtů a 

soukromých dárců vynaloženy účelně, jakým způsobem se daří alokovat prostředky na jednotlivé 

aktivity, vývoj financování humanitárních organizací po roce 1989 ze strany ČR a v neposlední 

řadě se zaměřuje na oblast funraisingu a alokaci svěřených finančních prostředků. 
Je pravdou, že každá z těchto otázek by si zasloužila důkladnější a komplexní zodpovězení, které 

v závěru práce je zodpovězeno pouze částečně.  
Lze tedy doporučit u obhajoby důkladněji vysvětlit jednotlivé oblasti a představit výstupy 

práce detailněji.  
 

3. Strukturace práce; 
Autorka práci rozdělila dle standartního pojetí. Celkově je v práci věnována velká část 

praktickému uchopení problematiky financování, rozhovorům a analýze hodnotového přesvědčení 

jednotlivých aktérů.  
V úvodu autorka definuje výzkumný problém, VO. Následně vymezuje teoretická východiska 

(teorie advokačních koalic). Rovněž dále definuje neziskový sektor, jeho historický vývoj v České 

republice a úlohu v národním hospodářství. Ve čtvrté kapitole se rovněž věnuje základním 

regulátorům lidské společnosti, ze kterých jednotliví aktéři veřejné politiky, resp. advokačních 

koalic vycházejí.Závěrem autorka shrnuje doporučení ke zlepšení pozice humanitárních 

organizací v ČR na základě předchozí práce a přehledu faktorů ovlivňující působení NNO.  
Lze uvést, že doporučení - obdobně jako závěrečné shrnutí - mohlo být více propracováno 

a poskytnout detailnější a inovativnější vhled a možné přístupy k dané problematice. 

Nicméně je nutné uvést, že se jedná jistě o „chronické bolesti“ daného systému, které 

autorka vyzdvihuje. V rámci obhajoby lze s autorkou danou problematiku detailněji 

diskutovat.  
 

4. Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 
Autorka obsáhle vymezuje neziskový sektor, historii a oblast financování neziskového sektoru 

a pozici daného sektoru v národního hospodářství (opírá se např. o Pestoffa, Rektoříka a další). 
Celkově se detailněji věnuje rozboru financování, kde srovnává různé druhy finanční podpory 

od roku 2007.  
Celkově se práce snaží o ukotvení problematiky alokace finančních zdrojů do kontextu 

hodnotových přesvědčení jednotlivých aktérů, koalic a vývoje diskurzu v dané oblasti. Čímž 

chce autorka ukázat následný dopad na výši prostředků. Vše doplněno o  rozhovory s klíčovými 

aktéry v dané oblasti a celkový vývoj občanské společnosti v ČR, což je další rozhodující 

faktor.  

 

5. Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

 
Teorie advokačních koalic byla využita při objasnění vývoje financování humanitární organizace 

Člověk v tísni. Dále doplněno o vymezení role státu, trhu a občanské společnosti. Autorka 

vychází z teze, že přesvědčení a formování jednotlivých aktérů zainteresovaných ve výzkumném 

problému se v průběhu let měnilo v kontextu rozvoje občanské společnosti po roce 1989 a 

politického vývoje ČR.  
Celkově sice v práci autorka dobře popisuje teoretické ukotvení, nicméně již méně jej provazuje 

s faktickými zjištěními a výstupy analýzy. Na což následně doplácí v rámci svých závěrů a shrnutí 

práce, které by si zasloužilo zvýšenou pozornost autorky.  
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6. Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Jelikož v rámci metod byla stěžejní část postavena na rozhovorech, je možné v rámci 

diskuse představit problematiku získávání dat v souvislosti s obdobím vzniku práce (jaro 

2020) a obtížemi s tím spojenými.  

 

7. Využití literatury a dat; 
Jedná se o standartní českou literaturu k danému tématu, převažuji české zdroje a zejména ve 

velké míře elektronické zdroje a tematické články. 

 

8. Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 
Standartní zpracování, bez výrazných stylistických či formálních chyb.  

 
Celkově doporučuji práci k obhajobě a v případě uspokojivého zodpovězení otázek výše 

uvedených lze navrhnout známku velmi dobře.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „velmi dobře“. 

 

Datum: 8.9.2020                                             Podpis: Martina Štěpánková Štýbrová 

 


