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Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání dalšího segmentu občanského sektoru, který má 
významný genderový rozměr a pokračuje tak v řadě předchozích bakalářských prací, které 
vycházejí z teorií občanského sektoru a proženského aktivismu a kombinují historiografickou 
rekonstrukci vývoje organizace s metodou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum tohoto 
typu se zaměřuje na aktérky, nikoli příjemkyně služeb dané organizace. Romana Francková si
pro svůj výzkum zvolila organizaci poměrně novou, z hlediska genderové analýzy však velmi 
zajímavou, organizaci, která dosud nebyla zkoumána, navíc se ukázalo, že se jedná o 
problematiku politicky citlivou. Sama se však rozhodla položit větší důraz na otázku pozice 
této organizace ve spektru ženských organizací a je možná škoda, že do značné míry 
rezignovala na nabízející se genderové analýzy. 

Členění práce, jak je prezentováno v Obsahu, je zbytečně jemné, stejně jako jiným pracím i 
této vytýkám nesmyslnost jednostránkových podkapitol. Struktura teoretické části je nicméně 
adekvátní výzkumné otázce a obsahuje všechny koncepty potřebné pro vlastní analýzy a 
interpretace, provázanost teoretické a analytické části je tedy dobrá. Teoretickým 
východiskům souvisejícím s neziskovým sektorem byla v práci dle mého názoru věnována 
zbytečně velká plocha, neboť se jedná o mnohokrát opakované pojmy, klasifikace a podobně, 
navíc pro tuto práci ne vždy potřebné. Adekvátně je však zpracována historie a typologie 
ženského aktivismu u nás po roce 1989, s cílenou explicitní vazbou k výzkumné otázce. 
Genderové teorie jsou pojednány jen velmi krátce a zasloužily by si větší prostor navzdory 
tomu, že se jim diplomandka v analýzách příliš nevěnuje. Je dobré, že se alespoň podívala na 
feministickou diskusi k mateřství, která je pro její výzkum navýsost relevantní, jak ukázalo již 
jen předběžné seznámení s materiálem. Zasloužila by si však proto ještě důkladnější studium. 
Rovněž pro práci zásadní jsou adiktologické názory na genderovanost alkoholismu, 
diplomandka je prezentuje poměrně solidně a v práci je využívá. Práce se sekundární 
literaturou je obratná a řemeslně standardní, za celkový nedostatek teoretické části považuji, 
jak již bylo řečeno, určitou nevyváženost. 

Analytická část je vhodně uvedena baterií výzkumných podotázek, které byly využity 
k sestavení historie (a) činnosti organizace. Informace o metodě polostrukturovaných 
rozhovorů měly být však modifikovány vzhledem k vývoji výzkumu. Jak diplomandka sama 
uvádí, k rozhovorům v pravém slova smyslu nedošlo, byly nahrazeny jednorázovými 
písemnými odpověďmi e-mailem, a metoda se tak částečně zvrátila spíše v anketu. I když je 
situace v práce adekvátně popsána, nejsou dostatečně reflektovány její metodologické 
důsledky. Odmítnutí aktérek poskytnout rozhovory je samo o sobě dosti neobvyklé, stalo se to 
u prací tohoto typu poprvé, a i když to nebylo předmětem zkoumání, stálo by za úvahu, zda to 
není znamení určitých změn v atmosféře kolem neziskových organizací. Pro práci to mělo 
především zásadní důsledek v podobě mnohem chudšího materiálu, v nemožnosti jít 
v dotazování do hloubky a podobně. Dlužno říci, že diplomandka přesto sebraný materiál 
maximálně využila pro první, historiografickou část, kde doplňovala údaje získané 
z dokumentů organizace výpověďmi narátorek/respondentek, přičemž jejich údaje korektně 
prezentuje jako subjektivní názory.  Sepsání historie a činnosti organizace nespočívá jen 
v opisování, minimálně vyžaduje nové uspořádání informací. Za nedostatek této části však 
považuji, že se v ní neodkazuje na konkrétní dokumenty. I když jsou na začátku uvedeny 



všechny příslušné prameny, není na ně průběžně odkazováno, korektní odkazy se vztahují 
pouze k výpovědím aktérek.  Pro kvalitativní analýzu nezbylo mnoho materiálu, ale 
diplomandka ho solidně využila pro odpovědi na těžiště své otázky, a to vztah k ženskému 
aktivismu. Genderová analýza je v práci skutečně minimální, i když potenciál pro ni je dobře 
naznačen. Závěry odpovídají zjištěním, na něž se Romana Francková zaměřila. Jazyk práce je 
kultivovaný.

Shrnuto: struktura této práce je dobrá a nelze říci, že v ní nebyl odveden kus práce. Zároveň 
v ní však zůstal nevyužit potenciál tématu a vzhledem k nepříliš rozsáhlému materiálu i 
potenciál vhledu do problematiky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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