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Cíl bakalářské práce spočívá podle autorky v představení dvou konkrétních nestátních 
neziskových organizací (občanská sdružení) příslušníků německé menšiny (německá 
národnost zakladatelů a členů) v Karlovarském kraji, podání obrazu o jejich činnosti, 
směřování a plánech do budoucnosti, ale také o těžkostech a problémech, které je provázejí. 
 
Jana Adlerová klade výzkumné otázky: 
Jaký je důvod vzniku zkoumaných organizací? Jaké byly jejich cíle a vize do budoucnosti 
v době založení, jaké jsou dnes? S jakými problémy se musely a musí potýkat (např. otázka 
finančních a lidských zdrojů atd.)? Jakým způsobem jsou financovány? Jakou roli hrají ve 
společnosti? Jaké jsou podmínky jejich udržitelnosti? 
Vedle studia literatury bylo hlavní použitou technikou kvalitativního výzkumu zpracování 
případové studie dvou občanských sdružení: SVAZ NĚMCŮ – REGION CHEBSKO a 
CHEBSKÉ SPOLEČENSTVÍ PŘI HORNÍM SLAVKOVĚ. Obě občanská sdružení byla 
založená příslušníky německé menšiny a jeho členskou základnu tvoří občané ČR německé 
národnosti, obě organizace sídlí a působí na území Karlovarského kraje a vyvíjejí činnost 
především kulturního rázu. 
 
Bakalářská práce má část teoretickou a část empirickou, v textu jsou vhodně zařazeny 
přehledné tabulky.  Práce je doplněna přílohami, řádně je sestaven seznam relevantní, 
literatury, v textu je vhodně citována. 
 
V první části autorka vymezuje pojem “národnostní menšina“, odvolává se na zákon 
273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a upozorňuje na nutnost odlišení v 
českém prostředí pojmů národní a národnostní. 
Zpracovává „nástin postavení německé národnostní menšiny v českých zemích od roku 1918“ 
a po roce 1989, taktéž přehledně seznamuje s historií a vývojem spolkového života - po 2. 
světové válce s přihlédnutím k situaci v západních Čechách. Připomíná shromáždění občanů 
německé národnosti z dubna 1968 v Sokolově. Po roce 1989 německá menšina vybuje 
rozsáhlou síť svých spolkových organizací - občanských sdružení. V kulturní oblasti působí 
od roku 1993 ) občanské sdružení Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren 
und Schlesien. 
V největší míře se jako právní forma organizací, které sdružují příslušníky německé menšiny, 
vyskytuje občanské sdružení. Registrace se řídí stejnými pravidly jak pro příslušníky 
národnostních menšin tak většinové společnosti. Ověřovala tuto skutečnost autorka nějakým 
způsobem? 
V práci je podán přehled zásadní legislativy potřebné pro založení nestátní neziskové 
organizace. Protože autorka upřednostňuje občanské sdružení, mám otázku k důvodu zařazení  
Obchodního zákoníku. 
 
V empirické části Jana Adlerová zpracovala případové studie organizací SVAZ NĚMCŮ – 
REGION CHEBSKO A CHEBSKÉ SPOLEČENSTVÍ PŘI HORNÍM SLAVKOVĚ. 
Tyto dvě neziskové organizace byly založeny příslušníkem německé menšiny a členskou 
základnu tvoří občané ČR německé národnosti. Obě organizace sídlí a působí na území 
Karlovarského kraje, vyvíjí kulturní činnost a byly založeny téměř ve shodném období, 
tedy v období po “sametové revoluci“. Z toho pak vyplývá, že se vyznačují mnoha shodnými 
rysy, potýkaly se a potýkají s podobnými problémy, což je dáno odrazem doby, ve které byly 



založeny, ale také tím, že jejich činnost je realizována ve stejné oblasti. Období jejich vzniku, 
tedy doba po roce 1989, se vyznačovala masivním počtem nově založených organizací 
včetně těch, které shromažďují příslušníky německé národnostní menšiny. „Tato skutečnost 
se tedy podobá tomu, co popisuje G. Racko pro oblast Lotyšska po rozpadu Sovětského 
svazu.“ – prosím u obhajoby o vyjádření, zda můžeme v době po roce 1989 u nás vymezit 
časové úseky pokud jde o charakter neziskového sektoru, do jakého roku autorka uvažuje, že 
se jedná o masivní počet nově založených organizací? 
 
V závěru bakalářské práce autorka stručně konstatuje, že „se dané organizace spolu shodují 
prakticky ve všech znacích“. Protože jde o strohé vyjádření, navrhuji, aby se při obhajobě 
Jana Adlerová vyjádřila ke svým formulovaným výzkumným otázkám: 
Jaký je důvod vzniku zkoumaných organizací?  
Jaké byly jejich cíle a vize do budoucnosti v době založení, jaké jsou dnes?  
S jakými problémy se musely a musí potýkat (např. otázka finančních a lidských zdrojů atd.)? 
Jakým způsobem jsou financovány?  
Jakou roli hrají ve společnosti?  
Jaké jsou podmínky jejich udržitelnosti? 
 
 
Bakalářská práce Jany Adlerové „Neziskové organizace na území Karlovarského kraje 
založené příslušníky německé menšiny“ splňuje požadavky, autorka předkládá výsledky 
samostatné práce. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení ve výši cca 45 bodů. 
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