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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 
Práce se zabývá tématem, které s občanským sektorem úzce souvisí. Zvolené téma je vysoce aktuální - alespoň 
jedna jeho část. Dopady ekonomické krize na činnost neziskových organizací je téma výzkumu, které je potřeba 
dále rozvíjet. Naproti tomu věnuje práce zbytečně velkou pozornost dalším oblastem, kterými jsou (potenciální) 
klienti neziskových organizací a jejich politický protějšek - státní administrativa. Namísto toho, aby se práce 
soustředila výhradně a důsledně pouze na vztah neziskového sektoru ke klientům a státní administrativě, 
pokouší s o jakési „objektivní“ zhodnocení všech těchto tří oblastí i jejich vzájemných vztahů. Práce tak působí 
roztříštěným a nesoustředěným dojmem, a svým zaměřením působí spíše jako analýza policy než práce 
orientovaná na občanskou společnost. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 
Teoretická literatura je využita pouze velmi málo. Diplomantka převážnou část informací čerpá pouze z několika 
zdrojů (Potůček 2005, Geist 1992, Henig 2007). Celkově je práce silně pod-teoretizovaná (pokud lze o nějaké 
teoretické práci v textu vůbec hovořit), postrádá přehlednou a adekvátně rozsáhlou teoreticko-konceptuální část, 
kde by byly tematizovány klíčové koncepty a problémy (migrace, stát, ekonomika a jejich vztahy), a z nich 
odvozena příslušná očekávání nebo objasněny předpoklady práce. Současná teoretická část práce (str. 5-10, a 
14-17) je popsána heslovitě, není jasně zaměřená, je vágně formulovaná a není jasné, jak je aplikována na 
empirickou část. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 
Práce si klade několik cílů (str. 9), z nichž některé jsou realistické a vhodné, jiné méně. První cíl - zjištění 
aktuálního postaveni pracovních migrantů v ČR - je nejasně formulovaný a daty/nástroji běžně dostupnými pro 
diplomovou práci nezjistitelný (Má jít o studii sociální stratifikace? Nebo o kvalitativní analýzu komunit pracovních 
migrantů? Ve vztahu k jaké sociální skupině se zkoumá postavení pracovních migrantů?). Vytvoření přehledu 
„jaké instituce státu působí v oblasti pracovní migrace“ je pro diplomovou práci cíl banální. Ostatní cíle jsou 
přijatelné, problém je pouze s jejich nadměrným počtem a tematickým rozptylem, který není možné seriózně 
zpracovat v rozsahu diplomové práce. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3 
Hypotézy jsou sice v práci formulovány, ale v nesprávném kontextu: hypotézy v klasickém pojetí (sociální) vědy 
netvoří východisko pro formulování výzkumných otázek, ale naopak z nich vyplývají, případně mohou být 
výstupem výzkumného procesu. Navíc hypotézy v práci uvedené nejsou hypotézami ve smyslu (sociální) vědy, 
neboť neformulují vztah mezi proměnnými, případně jsou neověřitelné. Diplomantka neformuluje výzkumné 
otázky – byť jejich využití v textu avizuje (str. 9, 13). 
 
Splnění vytčeného cíle  2 
Diplomantka vytyčené cíle plní do určité míry (hodnoceno dle formulovaných výzkumných otázek). Nabízí přehled 
statistik vztahujících se k pracovní migraci, mapuje klíčovou národní či evropskou legislativu v této oblasti a 
přináší i přehled českých institucí, které se touto problematikou zabývají. Konečně se práce věnuje i NNO 
působícím ve zkoumané oblasti: tato část práce je poněkud problematická zejména kvůli chybějící operacionální 
definici zkoumaných organizací a způsobu jejich analýzy. Popis vybraných NNO je příliš obecný a není jasné, jaký 
cíl v této sekci práce přesně sleduje. Navíc deklarovaný cíl „zmapovat působení“ příslušných NNO není naplněn, 
když jsou zvolené NNO popsány pouze staticky. Sekce zabývající se vztahem státu a NNO je příliš krátká a 
plytká, a je nedostatečně podložena relevantními zdroji a daty. Problematická je sekce popisující opatření státu 
v oblasti pracovní migrace v době ekonomické krize - diplomantka zde používá jazyk přímé kauzální souvislosti 
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krize a změny vládní politiky, a nebere např. v potaz možnost diskurzivního zneužívání krize pro legitimaci 
politicky motivovaných kroků konzervativních vlád po r. 2008. Otázkou (viz též výše) je zdůvodnění zařazení této 
problematiky z hlediska výzkumu občanské společnosti. Sekce zkoumající vliv hospodářské krize na činnost NNO 
je příliš krátká na to, aby mohla přinést meritorní výstupy (a opět jako by mimo ekonomickou krizi 
nekontrolovala pro další vlivy na činnost NNO). 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Diplomantka využívá různé techniky sběru dat. Mimo sekundární analýzy příslušných dokumentů ke státním 
politikám ve zkoumané oblasti jsou to především polo-strukturované rozhovory, které jsou využity při analýze 
NNO. Vzhledem k metodě sběru dat a způsobu jejich analýzy (nejde o hlubší interpretativní analýzu a kritické 
čtení oficiálních materiálů, odpovědi jsou často sumarizovány a prezentovány jako frekvence) ale nejde o 
zdařilou aplikaci. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 
Práce není příliš prakticky orientovaná, nicméně její silnou stránkou není ani teorie. Jejím cílem není návrh 
doporučení. 
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Základním problémem závěrů textu je, že jsou vyvozovány z příliš krátkých pasáží věnovaným nominálně 
propojeným problémům, které ale vzájemně nejsou analyticky provázané a proto závěr práce působí roztržitě a 
příliš heslovitě. Práce tak nenese rysy ani přehledového textu, ani teoretické studie, ani systematické empirické 
analýzy ale pohybujte se kdesi mezi nimi. Výrazným problémem textu, který se následně promítá do jeho závěrů, 
je dle názoru oponenta nedostatečná schopnost vlastní kritické interpretace vládních a dalších oficiálních 
materiálů a dalších zdrojů při analýze státních politik ve zkoumané oblasti, a nedostatek snahy pohlédnout „za“ 
zkoumaný objekt/materiál. Prvoplánová je rovněž interpretace dat získaných rozhovory s představiteli NNO. 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Práce se zdroji není bezproblémová, připomínky má oponent k celkově výrazně nízkému počtu zahraničních 
zdrojů, které se zabývají stejnými tématy a problémy, a dále k nekritickému přebírání oficiálních vládních 
interpretací některých dat a sociálně-ekonomických procesů (NERV atd.). Evidentní jsou rovněž dlouhé pasáže, 
ve kterých zcela absentují citace, ačkoliv je zřejmé, že nejde o běžně známé informace (týká se zejména popisu 
kompetencí státních orgánů, vztahu státu a NNO a dalších). 
 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Bez větších problémů. 
 
Grafická úprava 2 
Bez zásadních problémů - pouze s připomínkou k tučně zvýrazněným pasážím v textu, jejichž užití je v diplomové 
práci nezvyklé a které navozují dojem učebnicového textu. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 3 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 

 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

Jak a kdy v České republice vypukla ekonomická krize?  

V práci uvádíte, že v Česku podle Vámi zvolených kritérií existuje 43 NNO zabývajících se pracovní 
migrací (str. 58). Proč jste při konstrukci Vašeho vzorku oslovila pouze 13 NNO (str. 12)? Jak spolu 
obě tyto skupiny NNO souvisí a proč se liší? 
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Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

 

 

 

 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


