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Studentka si v předložené diplomové práci klade za úkol zmapovat cíle vybraných prožensky 
orientovaných neziskových organizací v době jejich vzniku a v současnosti. Za tímto účelem 
strukturovala svoji práci tak, že nejdříve popsala historický vývoj spolkové činnosti v české 
společnosti od 2. poloviny 18. století do roku 1989, současný kontext a vývoj vybraných 
organizací.  
V zásadě se dá říct, že hlavní úkol práce byl splněn. Ve struktuře práce je však šokující počet 
poznámek pod čarou – 247, čímž studentka dosáhla toho, že je snad třetina práce 
v poznámkách pod čarou. Na příklad v textu na str. 37 je uvedeno, co znamená zkratka 
GROOTS, hned na straně 38 stejné vysvětlení najdeme DVAKRÁT v p.p.č.a pak po  čtvrté 
v p.p.č 222 a po páté v příloze 7. Podobně, například, stejný text se opakuje v p.p.č. 5 a 52. 
Tak obsáhlý text v p.p.č. je znamením toho, že studentka není schopná odlišit důležité od 
méně důležitých částí textu. Práci by naopak obohatil seznam zkratek. 
Studentka se nezmiňuje, jakým způsobem se domluvila s respondentkami ohledně anonymity.   
Na str. 40 v p.p.č. je uvedené dílo bez uvedení autorství. 
V závěru na  str. 77 studentka silně zjednodušuje vztah mezi křesťanskými či morálními 
hodnotami a tržní ekonomikou. 
Jen bych doplnila studentku, že existuje další zastřešující proženská organizace, a sice Česká 
ženská lobby. 
Jinak je práce dobře strukturovaná, pevně vedená a studentce, vzhledem k dobře postavenému 
výzkumu, vyplynuly i cenné závěry. Studentka správně cituje, seznam literatury je obsáhlý a 
autorka hojně pracuje též s anglicky psanou literaturou. 
Přes výše uvedené dílčí nedostatky práci hodnotím jako velmi dobrou a navrhuji hodnocení: 
23  kreditů. 
 
V Praze 31. května 2008  
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