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Bc. Kateřina Dederová téma své diplomové práce zaměřuje na problematiku kontrolních 
mechanismů projektů zaměřených na podporu dětí v rozvojových zemích a motivaci dárců 
zapojených v těchto projektech. Jako hlavní cíl práce si autorka stanovila u vybraných 
nestátních neziskových organizací zjistit, jak nakládají s darovanými finančními prostředky a 
kontrolují, zda byly správě vynaloženy. Celkem si však diplomantka klade devět výzkumných 
otázek a stanovuje jednu hypotézu.  Samotný text diplomové práce je rozdělena na úvod, část 
teoretickou, empirickou a závěry.  

V teoretické části diplomantka představuje koncept projektů sponzorování dětí, jeho 
problematické stránky a snahu o vytvoření standardů kvality u těchto projektů v zahraničí. 
Z poznatků v teoretické části autora vychází při nastavení vlastního výzkumu, který je popsán 
v empirické části práce. Zde jsou uvedeny výzkumné otázky a precizně popsána celková 
metodologie výzkumu, který je postaven na strukturovaných rozhovorech a dotazníkovém 
šetření.  Klíčovou částí práce je představení vlastních výsledků provedeného výzkumu. 

Autorka v rámci své diplomové práce jasně formulovala cíle a výzkumné otázky a při 
jejich stanovení využívá současných teoretických poznatků v dané oblasti. Volí vhodné 
metody pro vlastní výzkum a prokázala schopnost s nimi pracovat. Postupy a užívání 
jednotlivých metod jsou detailně popsány a odůvodněny. Autorka v závěru práce odpovídá na 
všechny výzkumné otázky a reflektuje částečné potvrzení výchozí hypotézy. Na práci 
zejména oceňuji celkovou konzistenci textu, který je na velmi dobré formulační a gramatické 
úrovni. Autorka prokázala schopnost pracovat s českou i zahraniční literaturou, korektně 
cituje. 

K práci mám následující dílčí připomínky. Autorka jako první kriterium při výběru 
vzorku nestátních neziskových organizací uvádí jejich sídlo v Praze, z důvodu dostupnosti 
organizací pro vedení rozhovorů. Uvedení tohoto kriteria jako prvního pro výběr organizací 
považuji za ne příliš šťastné. Autorka na několika místech v textu odkazuje na diplomovou 
práci Jarmily Kabátové z roku 2006. V seznamu literatury však tento zdroj neuvádí. Grafy na 
straně 90 a 91 nejsou pojmenovány.      

 
 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
 

V Praze, 15. 10. 2009 
 
 

Mgr. Romana Šloufová 
oponentka 


