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Oponentský posudek na bakalářskou práci : 
 

CÍLE A AKTIVITY OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ ÉLEKTRA – PŘÍPADOVÁ STUDIE 
(Autor: Veronika Gajdošová) 

 
Bakalářská práce Veroniky Gajdošové je soustředěna podle jejích vlastních slov „ na 

představení konkrétního občanského sdružení Élektra z hlediska jeho fungování, smyslu a 
struktury“ (p. 7). Toto sdružení je neziskovou organizací, jež se snaží poskytovat pomoc 
obětem sexuálního zneužívání v dětství a obětem znásilnění. Organizace tohoto typu jsou 
v české republice ojedinělé, proto si zasluhují zvýšenou pozornost a to jistě i výzkumnou. 
Odůvodnění výběru zvolené organizace v podání autorky mne však zcela nepřesvědčilo. 
Koncipovala svůj výzkum jako případovou studii, neboť se „věnuje jednomu případu, jedné 
organizaci, právě kvůli ní samotné, chce ji popsat do hloubky a vztah k obecnější 
problematice u ní nehraje roli“ (p. 34), což je nejspíš základní chyba v pojetí celé práce, která 
jí prolíná od začátku do konce. 

V textu se téměř neobjevují gramatické chyby, překlepy či chyby ve formátování, 
práce je doložena přehlednými přílohami. Práce, včetně příloh, zahrnuje 85 stran textu. 
Oceňuji, jak autorka používá citace v textu v teoretické části. Vše je zahrnuto v závěrečném 
seznamu literatury, který zahrnuje 21 titulů (pouze česká literatura), zákony, webové stránky a 
výroční zprávy organizace. V teoretickém úvodu podává autorka informace o fungování 
neziskových organizací a o psychologických problémech sexuálního zneužívání. K této části 
nemám výraznější námitky, krom doporučení, aby se autorka vyhnula příliš zaujatému popisu 
problematiky znásilnění ve společnosti (p. 28)a prezentovala uvedené zdůvodnění pouze jako 
jedno z možných vysvětlení a nikoliv jako nezvratný fakt.  

K části analytické mám však zásadní výhrady: 
1) Autorka si položila 8 základních výzkumných otázek:  
. Jakým směrem je zaměřena činnost o.s. Élektra? 
· Na jaké cílové skupiny se o.s. Élektra soustředí? 
· Jakým způsobem získává finanční prostředky pro svou činnost? 
· Jaké je z hlediska kvalifikace a dobrovolnosti složení pracovníků o.s.? 
· Spolupracuje o.s. Élektra s jinými organizacemi? 
· Jakým způsobem se organizace prezentuje na veřejnosti? 
· Jak si myslí členové organizace, že jsou vnímání veřejností a jinými ženskými organizacemi? 
· Jaký je postoj členů o.s. Élektra k ženskému aktivismu (popřípadě feminismu)? 

 
Prvních šest otázek je tudíž směřováno pouze na popis činnosti a fungování organizace, a 
jedná se o údaje, jež má jistě sama organizace k dispozici a tudíž není nutné je zkoumat ale 
pouze se s nimi seznámit. Není mi také zcela jasný důvod položení poslední otázky. Autorka 
by měla zdůvodnit, proč pokládá postoj členů organizace k ženskému aktivismu za důležitý. 
2) Další mou výtkou je nedostatečný popis metodiky. Autorka uvádí, že k zodpovězení 
výzkumných otázek volí kvalitativní metody, jmenovitě analýzu dokumentů (výroční zprávy 
organizace), analýzy 5 polostrukturovaných rozhovorů (tento termín nebyl v práci použit) a 
metodu zúčastněného pozorování (účast na 2 denním kurzu pořádaném organizací). Nezdá se 
mi, že jsou všechny zvolené metody nutné a vhodné k zodpovězení položených otázek.  
Uvítala bych tedy zdůvodnění přínosu jednotlivých metod k zodpovězení jednotlivých otázek. 
Popis sběru dat je nedostatečný (např. jak byla zapisována data během zúčastněného 
pozorování, na co se autorka soustředila a proč) a stejně tak popis toho, jak byla získaná data 
analyzována (např. netuším, jakým způsobem použila metodu otevřeného kódování při 
analýze rozhovorů). 
3) Analytická část má podobu neanalyzovaného výpisu z výročních zpráv, jenž nepřináší o 
organizaci žádnou novou informaci. Jsou uvedeny pouze dvě tabulky vývoje jednotlivých 
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činností organizace ( počty klientů v péči organizace a finanční dotace v průběhu sledovaných 
let), jež autorka navíc popisuje mylně. Uvádí například, že počet klientů organizace se 
jednoznačně zvyšuje (p 41), což po zevrubném prolétnutí tabulky, bez jakýchkoliv 
statistických analýz, není pravda.  
4) Popis zúčastněného pozorování, tedy účasti na kurzu pořádaném organizací, má charakter 
udolávajícího slohového popisu přednášek, jichž byla studentka přítomna v absolvovaných 
dvou dnech, kde se dozvídáme zejména to, jaké byly poskytnuty pomůcky (barevné fixy a 
poznámkový blok), kdo přednášel co (jediný muž ve skupině musel předčítat přednášku za 
nepřítomnou přednášející) a také osobní autorčiny imprese (například to, že měla pocit, že 
doteď žila v nějaké iluzi, že se všechno dělo jakoby na jiné planetě), což do odborné práce 
zcela jednoznačně nepatří. Naopak by tam patřilo kritické zhodnocení přínosu kurzu, či 
analýza složení přednášek vzhledem k zaměření organizace, nebo jejího dopadu na účastníky 
kurzu. Toto se však u autorky omezuje na nejasná prohlášení typu „ podle mého názoru byl 
kurz velmi přínosný, každý si z něho mohl odnést co chtěl“ (p 48.), což považuji za komické a 
nedostatečné. V tomto bodě by autorce prospělo dopředu si rozmyslet, co vlastně metodou 
zúčastněného pozorování může, ve vztahu ke svým otázkám zjistit, a jestli je zrovna výukový 
kurz tou vhodnou situací, kterou je třeba pozorovat. 
5) V rámci analýzy rozhovorů jsem marně pátrala po tom, jak se nakonec autorka vypořádala 
s kódováním. Úryvky z jednotlivých rozhovorů používá naprosto libovolně k ilustraci svých 
domněnek a shrnutí. Například kategorie, jež vytváří k zodpovězení poslední výzkumné 
otázky jsou těžko obhajitelné, je z nich cítit subjektivní zaujetí a nevyplývají z úryvků, jež 
jsou pod nimi uvedeny. Obecné kategorie vytváří zcela libovolně na základě vlastního 
uvážení (a to se pouze domnívám, jelikož způsob tvoření kategorií není v textu popsán 
vůbec), na základě úryvku vytrženého z rozhovoru s jednotlivým člověkem. 

Pro ilustraci (uvedu zde rozbor pouze jedné z částí, odpovědi na poslední výzkumnou 
otázku, v ostatních okruzích bychom však našli podobné nesrovnalosti) : kategorie 
Feminismus je věcí tolerance člověka (jako odpověď na poslední výzkumnou 
otázku) byla vytvořena na základě výroku člena organizace v rámci rozhovoru č.4 : 
„Já si myslím, že jsem člověk tolerantní. Vyhraněný názor na to nemám. Vnitřně mi 
nevadí tyhlety ženské aktivity.“ (p 61) Já osobně bych nazvala daný postoj např. 
|Nevyhraněný či neaversivní postoj k otázkám feminismu, kdežto autorka naprosto 
mění smysl výroku z osobního postoje k feminismu na výrok o feminismu. Kategorie 
by znamenala, že kdo zastává feministický pohled, je tolerantní. Toto navíc usoudila 
na základě výroku jedné osoby, vytrženého z kontextu.  

Zajímalo by mne navíc, jak autorka zapracovala odpovědi respondentů na další 4 otázky 
v rozhovoru, jež uvádí v rámci okruhu Sebereflexe. (p 81) Nechápu totiž, proč je v rozhovoru 
vůbec pokládala. 
6) Co se týká samotných otázek v rozhovoru, které jsou přiloženy v příloze,  objevují se zde 
některé základní chyby ve tvoření otázek (např. více dotazů v rámci 1 otázky).  
7) Celkově jsem v práci postrádala jakoukoliv analýzu či kritické zhodnocení. To se projevuje 
i v závěru, který je prodchnut nepodloženými domněnkami. Neproběhla totiž řádná analýza 
dat, proto mi není jasné, jak může např. na základě 1 výroku ze str. 55 autorka usuzovat, že 
hlavním problémem organizace jsou finance. Následně se však dopouští další chyby, neboť 
tvrdí, že na tento problém se nabaluje např. problém zaměření organizace na cílovou skupinu 
sexuálně zneužívaných žen. Řekla bych, že i bez analýzy, po povšechném přečtení útržků 
rozhovorů, musí být kauzalita opačná. 
 

Práce bohužel nesplňuje kritéria odborné práce a objevují se v ní některé naprosto 
bazální chyby a nedostatky ve výzkumné části. Práci doporučuji k přepracování a hodnotím 
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v bodovém rozmezí 13-18 bodů v závislosti na obhajobě, která však vzhledem k mému 
rozdílnému profesionálnímu zaměření může hrát podstatnou roli. 
 
 
V Praze dne 5.9.        Mgr. Kateřina Klapilová 
 
 


