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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI 

BC. DITY GOLLOVÉ 

PROFESIONALIZACE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SEVER 

 

Předložená diplomová práce je kvalitativní případovou studií procesu profesionalizace 

neziskové organizace s akcentem na procesy, které v organizaci probíhají v souvislosti s 

čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Na základě studia veřejných i 

interních dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů s aktéry práce analyzuje dilemata, 

kterým organizace čelí v procesu profesionalizace. Práce hledala odpovědi na následující 

otázky: „Řeší organizace nutné transformace směrem k profesionálnímu systému řízení? 

Pokud ano, jakým způsobem?; Existují hrozby a výzvy, se kterými se vybraná organizace 

(občanské sdružení SEVER) potýkala v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů 

Evropské unie?; a Jakým způsobem ovlivnil proces profesionalizace organizaci a její 

zaměstnance?“ (str.8).  

Vedle výběru aktuálního tématu a vysoké úrovně zpracování práce, lze pozitivně lze hodnotit 

také přehlednou strukturu práce, která umožňuje čtenáři proniknout do fungování a 

proměny zkoumané organizace  - v první, úvodní části práce autorka definuje cíle a základní 

hypotézy práce; ve druhé, teoretické části autorka definuje základní pojmy a referenční 

rámec práce; ve třetí, empirické části, pak představuje vybranou metodu práce,  shrnuje tzv. 

background, tedy základní informace o organizaci a představuje vlastní analýzu procesů 

profesionalizace; ve čtvrté kapitole, závěru, pak shrnuje a do určité míry zobecňuje výsledky 

práce.  

Referenční rámec práce tvoří koncept profesionalizace neziskové organizace, který autorka 

na základě zmapování existujících teoretických přístupů i analýzy sekundárních dat, studií a 

výzkumů, definuje následujícím způsobem: „pojem profesionalizace [budu] užívat 

pro zachycení procesů, ke kterým v organizaci došlo či dochází v souvislosti se snahou zvýšit 

kvalitu poskytovaných služeb a odborných dovedností. Takto proces profesionalizace chápou 

jak výše uvedení zástupci neziskového sektoru, tak představitelé organizace, v níž probíhalo 

výzkumné šetření. Současně si ale, s vědomím složitosti a nejednoznačnosti tohoto procesu, 

budu všímat všech konsekvencí spojených s těmito procesy – ať už žádoucími a plánovanými 

či nechtěnými a mimovolnými, se kterými organizace nepočítala a proces profesionalizace 

komplikují.“ (str. 20)  

Na abstraktní úrovni tedy můžeme konstatovat, že autorka chápe profesionalizaci 

(sociologicky) jako souhrn procesů, jejichž cílem je efektivní dosahování stanovených cílů. 

V kontextu této práce jsou těmito cíly  snahy o zkvalitnění poskytovaných služeb (s důrazem 

na aspekty organizační, finanční,  personálního řízení a funkční komunikace). Vlastní procesy 
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pak autorka člení na vnitřní (spojení s chodem organizace) a vnější (v kontextu interakce 

organizace s vnějšími subjekty). 

Teoretickou část práce hodnotím jako velmi kvalitní, autorka se seznámila s relevantní 

literaturou a existujícími empirickými poznatky, ke kterým přistupovala kriticky a 

konstatovala absenci definice profesionalizace z řad neziskových organizací (str. 23).  Za 

velmi zajímavé považuji také zjištění, že proces profesionalizace (přestože není jasně 

definován) je chápán normativním způsobem – kladně, jako něco žádoucího (str. 23). Toto 

vnímání profesionalizace jako určitého nejasně definovaného cíle, k němuž neziskové 

organizace směřují, však přináší také rizika – fakt, že otázka profesionalizace není aktéry 

problematizována, vede k nepřipravenosti na rizika, i tzv. trade-offs (neboli hrozby směny), 

které s sebou proces profesionalizace přináší.  

Z metodologického hlediska lze velmi pozitivně hodnotit jak zvolenou formu (případová 

studie), tak její realizaci na základě jasně vymezeného teoretického rámce a kvalitně 

zpracované empirické části propojující analýzu dokumentů s rozhovory s aktéry (na základě 

připraveného scénáře bylo realizováno sedm polostrukturovaných rozhovorů). Cílem bylo 

zmapovat následující aspekty fungování organizace a vliv profesionalizace na ně: 1. poslání, 

cíle a vývoj organizace;  2. vnitřní chod; 3. vnější komunikace; 4. finance; 5. Evropská unie; a 

6. spolupráce. Z metodologického hlediska hodnotím práci jako velmi kvalitní, příkladnou a 

sociologicky relevantní.  

Na základě analýzy výše uvedených aspektů autorka konstatuje, že proces profesionalizace je 

„mnohovrstevnatý proces s řadou překvapivých konsekvencí, které by bylo chybou 

opomenout a při zvažování organizačních změn je nutno zahrnout je do úvahy.“(str. 67).  

Hlavní poznatky práce lze shrnout následující způsobem: 

1. Řízení 

Klíčovým faktorem procesu profesionalizace dané organizace byla hierarchizace řízení a 

posílení pravomocí vedoucích pracovníků. Tento proces však nebyl provázen jasným 

rozdělením kompetencí jednotlivých pracovníků a dostatečnou vnitřní komunikací těchto 

procesů. Důsledkem je pocit nejistoty zaměstnanců, a jisté rozčarování počátečního 

„aktivistického“ a do značné míry rovnostářského fungování organizace. Za riziko lze také 

označit silnou roli ředitele a zakladatele organizace, který je jakousi personalizací celé 

organizace a případná změna by mohla představovat nebezpečí pro existenci organizace 

(hrozba imploze).  

2. Financování 

Profesionalizace financování organizace s sebou, přes aktuální úspěšnost při získávání 

prostředků národních i evropských, přináší rovněž jistá rizika – jde totiž o situaci dočasnou a 

je nutné organizaci připravit na přechod na systém vícezdrojového financování, které bude 
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následovat po ukončení současné dotační politiky nových členských zemí EU. Proces 

evropeizace s sebou v kontextu postkomunistické společnosti, kde se dosud dostatečně 

nerozvinula kultura dárcovství přináší také relativně vysokou míru závislosti neziskového 

sektoru na evropských prostředcích. Nezískání prostředků by představovalo hrozbu pro 

personál organizace i její fungování. Pozitivním aspektem evropeizace financování 

organizace je tlak na profesionalizaci řízení a jako pozitivní efekt pak vliv na organizační 

strukturu popsaný výše. Proces evropeizace, tak představuje zároveň příležitost (tlak na 

profesionalizaci vnitřního chodu organizace) i hrozbu (vznik finanční závislosti, omezení 

autonomie fungování organizace na oblasti s možností evropského financování, atd.). 

3. Komunikace 

Za hlavní slabinu procesu profesionalizace výzkum označuje nedostatečnou vnitřní 

komunikaci, která má negativní vliv jak na chod organizace, tak na její personální situaci 

(nedostatečná motivaci je jedním z faktorů vedoucích k fluktuaci zaměstnanců). V oblasti 

komunikace se subjektivně definovanou prioritou stává otázka vnější komunikace, i zde však 

výzkum poukazuje na rezervy především v oblasti získávání zpětné vazby, a vlastní 

prezentace. Odstranění těchto nedostatků je jednou z aktuálních priorit organizace.  

Práce je hloubkovou kvalitativní sondou procesu transformace neziskové organizace 

v postkomunistické společnosti v kontextu procesu evropeizace. Za velký přínos práce 

považuji samotný výběr organizace, občanského sdružení SEVER jako příklad regionální 

organizace, úspěšně získávající finanční prostředky z EU, a tedy evropeizující se.  

Autorka na příkladě vlastního výzkumu poukazuje jak na příležitosti, tak na hrozby, které  

s sebou tento proces přináší. Vedle rozšíření znalostí o úskalích profesionalizace občanské 

společnosti lze pozitivně hodnotit také celkové zpracování práce a práci s literaturou, kterou 

považuji za příkladnou.  

 

Diplomová práce zcela splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji 

proto k obhajobě s hodnocením výborně.  

 

Ve Frankfurtu nad Mohanem 21.3.2009 

PhDr. Petra Guasti, M.A., PhD. 

 


