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V diplomové práce studentky Adély Lančová Postoje zástupců vybraných 

neziskových organizací k připravovaným legislativním změnám považuji za stěžení dvě části. 

Jedná se jednak o výsledky empirického šetření prováděného samotnou studentkou. A dále 

přehledné představení  relevantních části Občanského zákoníku, které se týkají neziskového 

sektoru a také postojů hlavních aktérů - státu a jednotlivých zástupců NNO - k navrhovaným 

změnám.    

 

V dalších odstavcích se budu věnovat hodnocení jednotlivých částí práce podrobněji.  

V rámci teoretické části práce studentka nejprve představuje teoretické koncepty, jež 

jsou relevantní vzhledem k tématu práce. Škoda jen, že tyto koncepty spíše slouží jen 

k legitimizaci relevantnosti výzkumného tématu a nejsou již později využity při interpretaci 

zjištěných dat.   

Druhá část teoretické části obsahuje již zmiňovaný přehled relevantních paragrafů 

připravovaného občanského zákoníku, které se týkají fungování subjektů neziskového 

sektoru. Ocenitelné je, že studentka se věnuje také otázce, jak se liší nová zákonná úprava od 

té stávající a také, že se pokusila o představení výsledků dosavadní diskuse o připravovaných 

změnách, potažmo postojů jednotlivých aktérů – státu, zástupců rady vlády, zástupců NNO. 

Dle mého názoru tato část je důležitá jak pro čtenáře, kterému pomáhá se zorientovat 

v dané problematice, tak  pro studentku samotnou.  Orientace v dané problematice ji umožnili 

být informovaným partnerem svým respondentům a relevantně analyzovat informace, které 

získala v rámci empirického výzkumu. Navíc se v rámci této části práce studentka učila 

reflexivně a kriticky pracovat s různými zdroji dat a jasně prezentovat informace dle jejich 

zdroje. Ocenitelné je, že tuto práci nepodceňovala a odvedla na této kapitole velký kus práce. 

Na druhé straně důkazem toho, že ne vždy se ji však podařilo text dotáhnout do podoby 

reflexivní analýzy, kde je jasně reflektováno, že podstatné je nejen „co se říká“, ale také „kdo 

to říká“, je např. kapitola 2.3.3.  

 

Ke zpracování  metodologické kapitoly i samotné empirické studie nemám 

zásadnějších připomínek. Snahou studentky bylo po celou dobu zpracovat kvalitní empirickou 

studii. 



Je ocenitelné, že v rámci analýzy dat se studentka pustila také do srovnání názorů 

jednotlivých aktérů  a generování hlavních otázek, jež se v rámci šetření objevily. Svá zjištění 

studentka dokumentuje řadou úryvků z rozhovorů, což čtenáři umožňuje určitou kontrolu i 

vlastní analýzu. Na druhé straně bych ocenila ještě významnější analýzu dat  např. z využitím 

teoretických konceptů a potenciál sebraných dat, tak byl využit. Přes tuto připomínku 

považuji prezentované závěry za zajímavé a přínosné a splňují vytyčené cíle.  

 

Spolupráce na této práci se studentkou Lančovou byla dobrá. Studentka pracoval 

samostatně a byla schopna reagovat na mé připomínky a komentáře.  

 

Práci považuji za zdařilou. Vzhledem však k určitým drobným nedostatkům jak 

v teoretické, tak empirické části, které jsem uvedla výše, doporučuji hodnotit práci velmi 

dobře. 

 
  V Praze 18.března 2009  

 
 


