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Diplomová práce Bc. Kamila Soukupová 
„Systém spolupráce nestátních neziskových organizac í a Městské části Praha 7 
v oblasti poskytování služeb protidrogové prevence“  
 
posudek vedoucí 
 
 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru: 
Téma diplomové práce svým způsobem vychází  z obsahu studia. „Cílem diplomové 
práce bylo objasnit systém spolupráce nestátních neziskových organizací a Městské 
části Praha 7 v oblasti poskytování služeb protidrogové prevence…. cíl práce je 
objasnit postavení poskytovatelů z hlediska legislativních opatření, strategických 
dokumentů atd. a certifikačního procesu jako přímého nástroje záruky kvality 
poskytovaných služeb.“ “ Autorka zdůrazňuje proces certifikace jako důležitého nástroje 
u nestátních neziskových organizací pro získání finančních prostředků ze státního 
rozpočtu.  
K. Soukupová nestanoví hypotézy, jako metody uvádí studium odborných materiálů, 
dostupných buď z odborných periodik, konferencí, nebo studium odborných materiálů 
dostupných na internetových stránkách. Použitou metodou je též kvalitativní rozhovor 
se dvěma respondenty. Práce má vedle úvodu a závěru 5 kapitol a přílohu (výčet 
oborových norem z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví dle Centra pro 
výzkum neziskového sektoru). 
 
Seznam literatury obsahuje tři cizojazyčné publikace, použité prameny jsou v textu 
uváděny v poznámce pod čarou. 

 
 

Diplomová práce je prakticky zaměřená, nepřináší nové návrhy řešení. Přes úsilí, které 
autorka vynaložila v závěru konstatuje, že:  „Diplomová práce objasnila systém 
spolupráce nestátních neziskových organizací a Městské části Praha 7 v oblasti 
poskytování služeb protidrogové prevence. Odpovědí na tuto otázku se tedy jeví 
zjištění, že žádný unifikovaný model/systém této spolupráce neexistuje a tato 
spolupráce je na území Prahy 7 realizována bez jakéhokoliv koncepčního materiálu a 
verbalizované vize.“  

Kamila Soukupová zpracovala text diplomové práce na dobré formulační a gramatické  
i grafické úrovni. 
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doporu čuji k obhajob ě a navrhuji hodnocení známkou  velmi dob ře. 
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