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Předložená bakalářská práce v rozsahu 41 stran + 2 přílohy je členěna vedle úvodu a závěru 
do třech částí, autor volí logickou posloupnost: teoretickou část (analýza literatury k tématu 
oborových zastřešujících organizací, cíle a funkce oborových střech, situace u nás), střešní 
organizace a veřejná správa (politika veřejné správy vůči neziskovému sektoru v ČR a její 
nedostatky, princip partnerství) a empirickou část, ve které autor analyzuje a seznamuje 
s výsledky dotazníkového šetření.  
 
Jan Havlíček  vychází z několika málo provedených studií v ČR a cituje hlavní autory: 
Dohnalová, Frič, Gajdoš, Kadlecová, Pospíšilová - Vajdová, Škarabelová, Zahradníčková. 
Protože k tématu nejsou české práce jiné, použitá literatura převážně v českém jazyce a další 
zdroje zveřejněné elektronicky včetně webových stránek jsou relevantní. V textu jsou zdroje 
řádně citovány, autor používá jak formu tzv. zkrácené citace.  
 
Autor uvádí, že cílem bakalářské práce je kvalitativně popsat vztah zastřešujících organizací v 
neziskovém sektoru ČR a veřejné správy. Pro splnění cíle provedl průzkum, ve kterém se 
zaměřil na to, jaký přínos má členství v konkrétní střešní organizaci pro nestátní neziskovou 
organizaci a jak toto členství ovlivňuje kontakt s veřejnou správou. 
 
Aktuálnost zvoleného tématu je zřejmá. V této souvislosti zdůrazňuji, že téma partnerství, 
vztah veřejné správy a neziskového sektoru, se v nynější době hledá na úrovni Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace. A to nejen definování, ale konkrétní formy spolupráce a 
vyjádření vzájemných vazeb stát – nestátní nezisková organizace. Zastřešující organizace 
hrají v této spolupráci významnou roli – viz kap. 2.1.3. (například Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihomoravského kraje BANNO). 
 
Zvolené metody zkoumání je vedle studia literatury a dalších zdrojů sekundární analýza již 
zjištěných dat zejména projektu Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru ČR, 
který realizovala Tereza Pospíšilová v roce 2005. 
Pokud jde o spolupráci nestátních neziskových organizací, Jan Havlíček uvádí, že jsou 
veřejnou správou často zvány k účasti v roli odborníků nebo nositelů praktické zkušenosti v 
konkrétních oblastech (s. 26). Zároveň se odvolání na P. Friče, že model spolupráce se může 
lišit úřad od úřadu podle toho, kdo jej právě řídí. Modely spolupráce státu s občanským 
sektorem jsou opisovány hlavně v zahraničí literatuře a doporučuji, aby tyto modely autor při 
obhajobě zmínil. 
 
 
V rámci empirické části práce Jan Havlíček stanoví cíl popsat na vybrané zastřešující 
organizaci stav neziskových organizací zapojených do střešní organizace ve vztahu k veřejné 
správě. Formuluje pět hypotéz a stanoví pět výzkumných otázek. Zpracoval případovou studii 
zastřešující organizace Česká asociace streetwork o.s., v rámci které oslovil formou dotazníků 
všech 44 skupinových členů. V kapitole popisuje zjištěné výsledky tak, jak byly formulovány 
hypotézy a výzkumné otázky.  



V závěru konstatuje nedostatky výzkumu, přesto však dochází ke zjištění, že členové 
zastřešující organizace rozhodně svoje členství oceňují a toto členství jim přináší řadu výhod, 
které se pak odráží v jejich činnosti. Z výzkumu vyplývá, že jde především o rozvoj oboru 
činnosti střechy, profesionalizace služeb a šíření informací z oboru jak mezi členy tak do 
celého neziskového sektoru.  
 
 
  
Bakalářskou práci Jana Havlíčka „Střešní organizace ve vztahu k veřejné správě“ 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou velmi dobře (37 FHS bodů). 
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