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Autor si pro svou diplomovou práci vybral velmi neotřelé a inovativní téma – koncept mikrofinancí
v českém neziskovém sektoru. Jak sám autor uvádí, toto téma dobře zapadá do problematiky
vědního oboru veřejné politiky a jejího multidisciplinárního pohledu. Největší přidanou hodnotu
práce spatřuji právě ve výběru velmi zajímavého tématu. Jde o uchopení ekonomického fenoménu
mikrofinancování, které však přesahuje do oblasti sociální, lidskoprávní, oblasti trvale udržitelného
rozvoje, svobody rozvoje atd.
Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na zpracování diplomové práce. Poněkud
nestandardně však působí poměrně rozsáhlá kapitola 2. „Problematika mikrofinancí“, která je
v práci zařazena hned za úvod. Autor zde vysvětluje instrument mikrofinancování – historii vývoje,
modely mikrofinancování, současný celosvětový vývoj a zamýšlí se i nad budoucností tohoto
fenoménu. Tato kapitola jednak představuje výzkumný problém, zároveň však vysvětluje teoretický
přístup k mikrofinancování (zejména různé modely) a obsahuje také prvky analýzy. Jedná se o
velmi zajímavou a přínosnou kapitolu, ale mohla být zařazena spíše do středu práce.
Autor formuluje logické a srozumitelné cíle práce i výzkumné otázky, na které v průběhu analytické
části práce poměrně jasně reaguje. Zpracování teoretických východisek a metodologického
uchopení práce je strohé, ale vystihuje logiku a podstatu přístupu k práci.
Analytická část práce je věnována jednak vymezení normativního prostředí mikrofinancí a dále
analýze aktérů. Zejména v části o aktérech autor uvádí velmi podrobné informace, je zřejmé, že
autor provedl hloubkové rozhovory a prostudoval široké portfolio zdrojů. Podle mého názoru se
však autor mohl hlouběji zamýšlet nad zájmy a motivy jednání jednotlivých aktérů. V analytické
části se autor musí vyrovnávat s faktem, že v České republice je fenomén mikrofinancování téměř
nevyužívaný, autor se částečně věnuje i otázce proč tomu tak je.
Po formální stránce je práce na výborné úrovni, jazyk práce je srozumitelný, formulace jsou přesné
a přesvědčivé. Také s literaturou pracuje autor dle norem.
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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