
Katedra studií občanské společnosti
                       Fakulta humanitních studií
                       Univerzita Karlova vPraze

Department of Civil Society Studies
The Faculty of Humanities
Charles University in Prague

Posudek vedoucí diplomové práce

Autor: Bc. Oľga Mederlyová 

Název práce: Spolupráce environmentálních neziskových organizací a firem: společenské 
předpoklady a současný stav v ČR

Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Téma je z hlediska studovaného oboru vhodné – autorka se zabývá mezisektorovou spoluprací v oblasti ochrany 
životního prostředí. Zpracovaná přehledová studie faktorů ovlivňující vývoj a proměnu vztahů mezi firemním 
sektorem a environmentálními organizacemi, autorka má zájem identifikovat specifika českého kontextu a 
představuje teorii tří generací partnerství. V praktické části představuje hlavní zjištění dotazníkového šetření mezi 
českými environmentálními organizacemi, které mapovalo současný stav mezisektorové spolupráce, a její hlavní 
přínosy, problémy a bariéry. Dále zkoumala vztahy mezi charakteristikami environmentálních organizací, 
existencí spolupráce a vybranými atributy spolupráce. Výsledky šetření jsou uvedeny v závěru v kontextu 
třígenerační teorie partnerství a je předloženo základní vysvětlení současného stavu spolupráce v ČR v 
návaznosti na specifika české společnosti.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1
Autorka využila relevantní teoretickou literaturu zahraniční i domácí. (Typologie podle Jema Bendella, která je 
založena rozdělení různých typů spolupráce do třech „generací spolupráce/partnerství“.) Typologie vychází z 
předpokladu, že generace mezisektorové spolupráce se od sebe v první řadě odlišují primárním cílem spolupráce, 
s čímž úzce souvisí intenzita a také způsob propojenosti aktérů.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1
Cílem diplomové práce bylo podat základní komplexní obraz toho, proč a jak začalo v západní demokratické 
společnosti docházet ke spolupráci environmentálních hnutí a firem, tj. stručně popsat faktory, které tuto 
proměnu umožnili. Zároveň bylo cílem identifikovat hlavní specifika české společnosti, jež pravděpodobně mají 
vliv na současný stav soukromé mezisektorové spolupráce v ČR a poslouží jako kontextuální rámec pro 
interpretaci dat získaných z dotazníkového šetření. 
Cílem praktické části diplomové práce je zodpovědět obecně formulovanou hlavní výzkumnou otázku: „Jak a proč 
(ne)spolupracují české environmentální nestátní neziskové organizace s firemním sektorem?“ a zjištění zasadit do 
kontextu teorie tří generací spolupráce. 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1-2
Výzkumné okruhy jsou následující: 
Výzkumný okruh I.: Existence fenoménu mezisektorové spolupráce v ČR 
Výzkumný okruh II.: Typy mezisektorové spolupráce v ČR 
Výzkumný okruh III.: Charakteristika firemních partnerů 
Výzkumný okruh IV.: Intenzita / významnost soukromé mezisektorové spolupráce 
Výzkumný okruh V: Praxe soukromé mezisektorové spolupráce v ENNO 
Výzkumný okruh VI: Identifikace motivací, přínosů, výzev, problémů (včetně etických dilemat) a bariér 
(ne)spolupráce s firemním sektorem 
Výzkumný okruh VII: „Sebehodnocení spolupráce“ – dopady spolupráce očima ENNO 
Výzkumný okruh VIII: Existence 3 generací spolupráce v ČR
Splnění vytčeného cíle 1
Cíle ve vztahu k výzkumným okruhům autorka splnila.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1
Použité metody jsou vhodné. Autorka při zkoumání spolupráce firem s NNO zdůrazňuje, že stěžejní si stanovit 
základní vizi a cíle spolupráce, ujasnit si základní hodnoty a priority organizace a reálně zhodnotit svou kapacitu 
(finanční, personální, časovou). Vrcholem této fáze by mělo být nalezení vhodného partnera, vyjasnění si 
vzájemných očekávaní a stanovení odpovědností. Ve fázi realizace je důležitá především vzájemná komunikace, 
aby se předešlo vzájemnému nepochopení, nedodržení závazků, a také je přínosné průběžné monitorování stavu 
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spolupráce, aby se vyhodnotili dílčí dosažené cíle a včas odhalili vznikající problémy. Po ukončení společného 
projektu nelze podceňovat ani poslední ze základních fází – etapu evaluace, jež je důležitá pro vyhodnocení 
přínosů nebo případných problémů spolupráce (zda byly dosaženy stanovené cíle, co se povedlo, co by se dalo 
zlepšit), a tím dává základ pro navázání úspěšného projektu mezisektorové spolupráce v budoucnu.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1-2
Dle názoru autorky mínění je základem přistupovat k spolupráci s firemním sektorem strategicky jednoduchou 
optikou snahy o maximalizování přínosů spolupráce a eliminování potenciálních negativ spolupráce. Pro NNO 
doporučuje použít teorii tří generací spolupráce - ujasnění si cílů, které chtějí v rámci spolupráce s firemním 
sektorem dosáhnout, a dále dodržet jednotlivé kroky v procesu spolupráce.  

Kvalita vlastních závěrů 1-2

Závěrem autorka uvádí v souvislosti se studovanou literaturou a s výsledky vlastního empirického šetření i
uvědomění si mezisektorové dynamiky spolupráce v kontextu tří generací spolupráce několik základních 
doporučení pro NNO ohledně spolupráce s firemním sektorem.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1
Velmi dobrá.

Formulační a gramatická úroveň 1
Standardní.

Grafická úprava 1
Standardní.

Celková známka před obhajobou: 

výborně

Otázka k obhajobě:

Jaké jsou databáze, seznamy nebo registry ekologických NNO? Jejich výhody a nevýhody.

V Praze dne 6. 9. 2012
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