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Kritéria hodnocení: Hodnocení (1 – 4):
Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 
Je téma relevantní vzhledem koboru? Je dobře zdůvodněno?

1

Student byl schopen si výborně vymezit téma, úvod práce je výborný. Relevance tématu je výborně 
zdůvodněna. 
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem ktématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura?

1

Teoretická část je vynikající. Výborná úroveň práce se zdroji a pokročilý způsob jejich reflexe. Šíře i 
relevance zdrojů je výborná. Oceňuji samozřejmost, s jakou jsou využity cizojazyčné zdroje i jejich 
impresivní počet. Student pečlivě řeší problematiku aplikace teorie z oblasti tržního prostředí do 
oblasti nezisku. Přesto si kladu otázku, zda doceňuje specifika neziskového sektoru (zejména prioritu 
plnění poslání, a dále princip daru a vzájemných loajalit, či význam spolupráce s veřejným sektorem 
jako zdrojem dotací, které nahrazují snahu o získání komparativních výhod v konkurenci s ostatními 
subjekty, která je hybatelem v tržním prostředí). Ke konkurenci mezi NNO jistě dochází, ale je otázka, 
zda se v principu dá srovnávat s tržním sektorem. Problematika spolupráce mezi NNO se od 
problematiky spolupráce firem na trhu liší víc, než student připouští.

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci?

1

Výzkumné otázky poměrně úzké, přesné a podložené teorií. Pro diplomovou práci zcela odpovídající.
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty?

2

Z hlediska popisu metod mi není jasné, proč je část metod v kapitole 2 a část v kapitole 3, nezdá se mi 
to funkční. Student zvolil výzkumný design případové studie, ale je otázka, zda její požadavky naplnil; 
každopádně zdaleka nevyužil potenciál, který tento design nabízí. V práci chybí kontext případu, tj. 
vývoj spolupráce, zakladatelé, rok a způsob přistoupení dalších členů, alespoň stručně, a to před 
zanořením se do redukovaného zjišťování faktorů organizační spolupráce. Student sice píše, že vyšel i 
z dokumentů, ale v několika větách by to chtělo doplnit, jaký typ dokumentů prohledával, za jaké 
období, co v nich hledal a proč. Metody sběru dat jsou popsány pečlivě a místy až příliš rozvláčně, 
přesto tu několik věcí chybí. Není jasně řečeno, jaká byla pozice respondentů v organizaci a jak dlouho 
v ní působili. Tyto skutečnosti jsou přímo relevantní pro posouzení validity jejich odpovědí. Hlavním 
nedostatkem je chybějící operacionalizace pojmů. Tedy přechod od popisu dimenzí obecných 
konceptů v tabulce 1 k proměnným v dotazníku, jimiž budou měřeny (příloha 6). Metody analýzy dat
mohu posoudit jen v mezené míře, student je však popisuje velmi dobře s využitím relevantní 
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metodologické literatury. Student prezentuje data přehledně a úplně a vytváří tak základ pro kritické 
čtení vlastních výsledků.
Kvalita závěrů práce
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce?

1-

Cíle práce byly naplněny a jsou kvalitně popsány ve výsledcích, závěrech a diskusi. Práci bych vytkla 
jen to, že – kromě problematiky legitimity – se v závěrech nic nového neobjevuje, jsou spíše 
opakována předchozí zjištění. V diskusi mi chybí otázka pozice organizací Otevřená společnost, o.p.s. a 

Frank Bold, s., v klastru 2 (viz otázka pod tabulkou).
Práce se zdroji
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů?

2

Student pracuje s literaturou na velmi pokročilé úrovni, dobře odkazuje. V seznamu literatury by se 
dala vytknout nesrovnalost, kdy jména autorů jsou někdy zkratkou, jindy celým jménem. Také několik 
zdrojů citovaných v textu není zahrnuto v seznamu literatury (Oliver, 1990 nebo Foster a Meinhard, 
2002 na s. 21).
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci?

1

Text je srozumitelný, student píše výborným, vytříbeným stylem. Místy se trochu opakuje nebo je text 
zbytečně rozvláčný. Mezi drobné nedostatky patří např. omylem připojená poznámka v tabulce 7 (s. 
48).

Celková známka před obhajobou: 1

Práci doporučuji k obhajobě. Práce je ve své první části vynikající, student předvádí výrazně nadprůměrnou práci s odbornou 

literaturou, a to na takové úrovni, že by se po mírném dopracování mohla stát součástí odborného článku. Empirická část má svoje 

slabší stránky, celkově však hodnotím práci jako jednoznačně výbornou. 

Otázky pro obhajobu:

1. Příkladem problému s operacionalizací je měření legitimity. Je pravda, že „zázemí organizace, prostor pro propagaci či 

přístup k politikům“ lze „přirozeně zahrnout“ do legitimity (s. 32)? Lze si představit situaci, kdy organizace s prostorem pro 

propagaci atd. není legitimní? Já ano a žádnou přirozenou souvislost nevidím. Legitimita je zejména záležitost toho, jak 

organizaci vnímá okolí (což ve zvoleném designu zkoumat ani nelze). Jistě se lze dívat na to, zda organizace o legitimitu 

usiluje, případně jakým způsobem (což nám ale o její legitimitě nutně nevypovídá) nebo na to, zda se za legitimní 

považuje (ibid.). V úvahách o tom, jak legitimitu měřit, by se tyto odlišnosti měly objevit. Dále mi není úplně zřejmé, zda 

v testovaných teoriích spolupráce jde o to, zda mají jednotlivé organizace legitimitu, nebo o to, zda spoluprací o získání 

legitimity usilují (bez ohledu na to, zda samy legitimní jsou nebo se za legitimní považují). Podle toho by se také měnilo 

to, co potřebujeme výzkumem zjistit. Podle otázek v dotazníku se zdá, že zjišťovány byly obě skutečnosti (a) legitimita 

organizace – a to jako sebehodnocení (ot. 5.9 a 5.10) a (b) snaha dosáhnout legitimitu skrze spolupráci (ot. 5.11 a 5.12). 

Tento rozdíl však není explicitní, protože operacionalizace chybí. Při interpretaci výsledků se student zabývá legitimitou, 

ale tento rozdíl (tedy mezi vnímanou legitimitou členů a legitimitou jako cílem spolupráce) neřeší. Přitom to je závažné pro 

interpretaci klastru 2 (tvořeného NFPK, Oživení, TI) – jeho specifikem totiž je, že jedině tyto organizace samy sebe 

hodnotí jako naprosto uznávané a významné aktéry boje proti korupci. Mohl byste problematiku zjišťování legitimity ve 

vašem výzkumu komentovat?

2. Jedním z výsledků byl rozmanitý klastr 1. Zarazilo mne, že se student nesnažil vysvětlit, jak mezi začínajícími a málo 

bohatými organizacemi skončila i Otevřená společnost, o.p.s. a Frank Bold, s., které jsou jednak o mnoho starší než 

ostatní a dále mají několikanásobně větší rozpočet než ostatní organizace v této skupině – oběma rysy se blíží klastru 2. 
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Jak byste komentoval pozici obou organizací? (K tomu ještě drobnost: průměr není vhodný ukazatel v případě, že se dvě 

organizace tak moc odlišují od ostatních - viz výpočet průměrné rozpočtové bilance v tab 9).

V Praze dne 25. 1. 2017

……………………………………………….

Podpis oponentky práce
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