
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Kamily Soukupové  
„Systém spolupráce nestátních neziskových organizací a Městské části Praha 7 v oblasti 

poskytování služeb protidrogové prevence“ 
 
Cíl diplomové práce diplomantka uvádí na straně 9 a to následujícím způsobem: „Hlavní cíl 
diplomové práce je tedy zaměřen na bližší seznámení se s možnostmi spolupráce mezi 
Úřadem Městské části Praha 7 (zastoupeným protidrogovým koordinátorem), 
specializovanými pedagogy – školními metodiky prevence a nestátními neziskovými 
organizacemi, které jsou poskytovateli služeb protidrogové prevence na území Prahy 7.“ 
Diplomantka pak na téže straně rozvádí svůj záměr a doplňuje tento hlavní cíl i o další cíle, 
jako např. „objasnit postavení těchto poskytovatelů z hlediska legislativních opatření, 
strategických dokumentů atd. a certifikačního procesu“…….a dále pak „financování 
nestátních neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti protidrogové prevence“. 
 
Struktura práce napovídá, jak diplomantka k prozkoumání stanovených cílů přistupuje – 
popisuje nejprve postavení školního metodika, protidrogového koordinátora, dále se pak 
zabývá standardy pro organizace poskytující služby v oblasti primární, sekundární a terciární 
prevence, zachycuje zákony tvořící legislativní rámec pro oblasti sociálních služeb, školství a 
zdravotnictví. V poslední části teoretického oddílu diplomové práce udává přehled grantů, 
které jsou určeny mimo jiné i na oblast prevence. Praktická část obsahuje výzkum sestávající 
ze dvou rozhovorů s představiteli dvou NNO, z nichž jeden byl veden elektronicky. 
 
K odevzdané diplomové práci mám bohužel řadu připomínek, které si na tomto místě dovolím 
shrnout a to pro větší přehlednost výjimečně v bodech: 
- práci zásadně chybí vymezení cílů, výzkumných otázek a metody. Diplomantka zdá se 
nahodile popisuje témata související se zvolenou oblastí, práce nicméně zcela postrádá 
analytický charakter. 
- tento fakt je patrný především na formálních pochybeních, která jsou však zásadní a dle 
mého názoru přesně postihují absenci správného vytyčení cíle: diplomantka má práci 
prošpikovanou citacemi, na některých stránkách se vyskytují de facto jen citace (namátkou 
strany 25 – 26, 32, 49, 50 – 52, 58 – 59). Dále pak na velkých částech práce uvádí jakési 
výčty, pod kterými jsou uvedené zdroje, není však jasné, zda se jedná také o citace nebo 
jakési pokusy o analýzu na základě studia patřičných zdrojů nebo ještě o jiný typ informací 
(opět namátkou strany 12 – 17, obrázek na straně 20, 24, 28 – 29, 30 – 31, 34, 63 – 66). 
- další chyby jsou dle mého názoru jen přímým důsledkem zvoleného způsobu práce – 
autorka se často dopouští hodnotících výroků, aniž by daný jev patřičně analyzovala (opět 
namátkově strany 17, 21, 22, 48, 54). 
- praktická část diplomové práce sestává ze dvou rozhovorů, z nichž jeden byl veden 
elektronicky, kde se respondentů navíc doptává na informace lehce zjistitelné z webových 
stránek organizací („Můžete stručně představit vaši organizaci?“ – citace strana 66). Ve 
vyhodnocení pak de facto přepisuje kusy rozhovorů. 
 
Bohužel se domnívám, že takto zpracovaná diplomová práce vyžaduje zásadní přepracování, 
které by mělo začít důsledným stanovením cíle a výzkumných otázek. Z výše zmíněných 
důvodů práci nedoporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 11.6.2009 
Dr. Dana Moree 


