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Téma komunitárních programů EU a jejich využívání ze strany českých nevládních organizací 
je zcela opomíjeno a je ve stínu různých úvah, analýz a studií zaměřených na strukturální 
fondy EU. Proto výběr tohoto tématu je velmi sympatické a snad podnítí další studium této 
oblasti.  
I když se na první pohled může zdát, že Martina Brandejsová si na začátku psaní diplomové 
práce vybrala poměrně jednoduchou základní pracovní tezi, která se lehce v její práci potvrdí. 
Částečné vyvrácení jednotlivých částí hypotézy, především neschopnosti malých NNO 
získávat podporu z komunitárních programů EU a psát odpovídající žádosti, vyznívá 
překvapivě, protože nejen v českém neziskovém prostředí, ale i v zahraniční literatuře 
věnované této problematice, se všeobecně soudí, že podmínky fondů EU nevyhovují malým 
nevládním organizacím.  
Pokud by Martina Brandejsová analyzovala pouze zahraniční literaturu, došla by k závěru, 
který by podpořil původní hypotézu. Zahraniční autoři, věnující se této problematice 
prakticky jednoznačně, po výčtu těžkostí spojených s realizací projektů podpořených EU, 
dělají závěry, že tyto projekty mohou realizovat hlavně velké organizace. Nicméně, náhodný 
výběr příjemců některých komunitárních programů EU, ukázal, že české nevládní organizace 
jsou velmi přizpůsobivé, pracovité, obětavé a ochotné udělat maximum pro získání grantů. 
Formulace otázek dotazníku, který měly tyto NNO k dispozici, dokazuje, že autorka 
diplomové práce si je, díky své činnosti v Nadaci rozvoje občanské společnosti, vědoma 
těžkostí, se kterými se české NNO musí vypořádat při přípravě a realizaci projektů 
podpořených EU programy.  
Pro vlastní analýzu daných problémů Martina Brandejsová nejprve vykreslila obecné 
prostředí fondů EU, uvedla čtenáře do jejich problematiky, představila hlavní změny v logice 
a smyslu finančních grantů poskytovaných českým NNO ze strany Evropské unie před a po 
vstupu do EU. Díky prezentaci těchto souvislostí je následně snazší pochopit, v jakých 
podmínkách a v jaké realitě se  NNO pohybují. 
Jak již bylo řečeno výše, v diplomové práci byla použitá kombinovaná metoda studia daného 
problému: analýza zahraničních zdrojů renomovaných autorů pohybujících se v dané 
problematice řadu let. Podle prvotního předpokladu byla následně vybrána metoda dotazníku 
vybraným NNO, která měla de facto potvrdit platnost závěrů ze zahraniční literatury. 
Nejzranitelnější bod této analýzy je spojen s výběrem respondentů a následně také s ověřením 
pravdivosti jejich tvrzení. Jelikož nejsou komunitární programy EU v ČR centrálně řízeny (na 
rozdíl od fondů strukturálních), je velmi obtížné zjistit a sehnat základní informace o NNO, 
které je využívají. Nikdo, na rozdíl od projektů financovaných strukturálními fondy v ČR, 
nesleduje naplňování původních předpokladů těchto projektů, nesrovnává a nehodnotí jejich 
efektivitu, atd. Z těchto důvodů nezbývá než se spolehnout na „pravdivost“ informací a údajů, 
které o sobě vybrané NNO poskytly. Příkladem podobné „závislosti“ na jejich informacích 
může být následující tvrzení v diplomové práci: „…oslovené české NNO shodně uvádějí, že 
nejdříve měly vymyšlený projekt a na ten pak sháněly finanční prostředky“. Z mé vlastní 
praxe vím, že tento postup není v českých podmínkách takto jednoznačně obvyklý. Toto 
tvrzení je těžce ověřitelné, je nutné brát s rezervou, protože se za ním může skrývat možná 
„česká“ přizpůsobivost a snaha zbytečně na sebe neupozorňovat. Hlubší zkoumání a ověření 
pravdivosti tohoto tvrzení v práci chybí, ale, jak již bylo řečeno, je zpětně prakticky 
neověřitelné.  
Z hlediska citace je práce postavena na několika vybraných publikacích a studiích, které navíc 
vesměs pocházejí z poslední doby. Místy se při čtení jednotlivých částí diplomové práce může 



zdát, že tyto jednotlivé pasáže stojí vždy na velmi omezeném výběru zdrojů. V práci proto 
postrádám konfrontaci různých pohledů, přístupů jednotlivých autorů, která by vytvořila 
zajímavější obraz reality čerpání grantů EU a s ním spojených potíží.  
Po stránce formulační patří k jednoznačně nejzajímavějším pasážím diplomové práce klíčová 
část práce 2.2.4. „Dopady na české NNO“ (obzvlášť pasáže věnované situaci českých NNO), 
která je zcela originálním příspěvkem autorky do diskuze na dané téma. Tato část diplomové 
práce obsahuje řadu podnětných originálních a zajímavých myšlenek, np. „neziskové 
organizace, které se svými projekty upěly shodně tvrdí, že jim byly téměř jako „šité na míru“. 
Další zdařilou, a to jak po stránce analytické tak i formulační, je závěrečná část, i když občas 
postrádám návaznost mezi předchozím textem a některými zde učiněnými závěry.  
Gramatické a grafické zpracování diplomové práce odpovídá běžným standardům a není 
důvodem ke kritickým poznámkám.  
Celkově hodnotím práci známkou 2+. Pokud bych měl udělovat body v kreditním systému a 
maximem by bylo 30 kreditů, práci bych ohodnotil celkem 25 kredity.  
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