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 Pokud jde o téma diplomové práce, lze konstatovat, že odpovídá náplni oboru Studia 
občanského sektoru. Zpracovává problematiku profesionalizace jedné konkrétní neziskové 
organizace, tedy téma zcela určitě potřebné vzhledem k roli neziskového sektoru ve 
společnosti. Z tohoto hlediska se mi zdá formulování cíle práce včetně hypotéz v pořádku. I 
výběr výzkumných metod v empirické části práce odpovídá zvolenému tématu. Autorka 
kombinuje polostandardizovaný rozhovor se zaměstnanci se zúčastněným pozorováním a 
sekundární analýzou dat. Využívá přitom skutečnosti, že je zaměstnankyní zkoumané 
organizace a je si plně vědoma jak kladů, tak záporů tohoto faktu. I v části teoretické autorka 
se věnuje jednotlivým definicím velmi podrobně. Práce je psána velmi slušnou češtinou a i 
práce s literaturou a prameny je velmi dobrá. 
 
Připomínky: 
 

• V předložené práci postrádám vlastní závěry, shrnutí a doporučení. Práce působí 
dojmem popisu situace (byť kvalitního), ale  přestože autorka rozebírá i strategické 
plány organizace, její vlastní závěry a doporučení postrádám. Chybí mi závěrečné 
konkrétní konstatování, že organizace se od svého vzniku vyvíjela určitým směrem, že 
se v souvislosti s rozvojem činností a rozšířením organizace zvýšila potřeba dalších 
funkcí – např. účetnictví, fundraising, manažerské funkce, což se buď realizovalo či 
nikoliv. Osobně mám spíš pocit, že k profesionalizaci došlo pouze v administrativě  
v souvislosti s s přidělením evropských fond, ale i to jsem si dovodila z textu, nikoliv 
ze závěrů. Stejně tak chybí doporučení, jak řešit situaci tam, kde se jeví problémovou 
(vedení organizace). Také se domnívám, že by bylo dobré dozvědět se více i o 
postupné profesionalizaci vzdělávacích projektů, o jejich zkvalitňování apod. 

• K samotnému výběru otázek polostandarizovaného rozhovoru mám jednu připomínku.  
U řady z nich, které jsou určeny vedení, by bylo zajímavé znát i názor ostatních 
zaměstnanců, zda oni sami vědí o některých skutečnostech např.: používá organizace 
fundraisingový plán? apod.   

• K empirické části bych chtěla ještě dodat, že je zde poměrně rozsáhlý popis 
organizace a jejích cílů a některé pasáže se znovu celkem zbytečně opakují.   

 
 Přes uvedené připomínky práci jako celek hodnotím jako kvalitní a přínosnou, 
doporučuji ji k obhajob ě a navrhuji hodnocení podle výsledků obhajoby nejspíše velmi 
dobře. 
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