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Posudek vedoucího práce: 

Kateřina Pešková 

ROLE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH STRUKTUR (NNO) NA POMOC ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝM 

VOLBA TÉMATU: 

Obsah práce přesně neodpovídá jejímu názvu. Po dohodě 
s vedoucím práce se diplomantka soustředila na otázky 
lobbyingu a role národního a nadnárodního sdružování nestátní 
organizací. To jí umožnilo plně využít její osobní zkušenosti ze 
zahraničních stáží. 

Téma sdružování nestátních neziskových organizací a lobbyingu 
na mezinárodní úrovni jsou velmi naléhavé. Nestátní organizace 
trpí nedostatkem financí což souvisí nejen s restrikcemi ve 
veřejných financích, ale i z jejich roztříštěností a 
neschopností upozornit na sebe a prosadit své zájmy v širších 
společenských procesech. 

STRUKTURA PRÁCE: 

Po povinném úvodu je práce rozdělena do tří částí. 

První část (ve dvou kapitolách) je věnována nestátním 
nezásekovým organizacím obecně a komparatisticky srovnává 
jejich role míru státní podpory v ČR a Belgii, kde pracovala. 

Druhá část je věnovaná významu sdružování NNO na pomoc 
zdravotně postižených v EU, ve které popisuje legislativní 
rámec, prostor a techniku mezinárodního lobbyingu a analyzuje 
výhody mezinárodního sdružování. 

Třetí část je případovou studií o jedné mezinárodní 
organizaci, která se sdružuje národní neziskové organizace 
zemí EU, a věnuje se převážně lobbyingu v jejich prospěch. 
Jde o European Association of Service Providers of People with 
Disabilities (EASPD). 

HODNOCENÍ: 

Po stránce obsahové: 

Role nevládních struktur na pomoc zdravotně postiženým lze 
zjednodušeně rozdělit na roli servisní a na roli 
participativní. Cílem této práce bylo zmapovat zejména roli 
participativní a její politický obsah. To se autorce podařilo. 

Přínosem práce je především v její třetí části, zejména 
v popisu metodologie lobbyingu EASPD, vztahu EASPD a EU 
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v kontextu lobbyingu a hodnocení úspěšnosti lobbyingu 
používaného EASP. 

Autorka si stanovila za cíl hledat odpověď na otázku zda české 
nestátní struktury na pomoc zdravotně postiženým mají 
prospěch, jsou-li součástí evropských specializovaných 
struktur nevládních organizací. Práce argumentačně zdůvodňuje 
kladnou odpověď. Opírá se přitom i o rozhovory s českými členy 

EASPD ze kterých vyplynulo, že důvodem pro jejich vstup do 
takovéto struktury bylo získání přístupu k informacím, 
zkušenostem, ale také i posílení jejich vlastní pozice 
v národním státě, jako to bylo uvedeno na příkladu Belgie. 
V neposlední řadě bylo motivací pro sdružování i získání 
silnější pozice pro lobbování, protože instituce Evropské unie 
budou spíše komunikovat se zástupci silné evropské organizace, 
než s lokální národní NNO. 

Po stránce for.mální: 

Práce splňuje všechny formální požadavky standardně kladené na 
diplomní práce. Vychází v přiměřeném rozsahu z dostupné 
literatury. 

Celkové hodnocení práce: 

Práce hodnotím jako výbornou a doporučuji autorce uveřejnit na 
toto téma článek do Sociální práce nebo Fora sociální 
politiky. 
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