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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Práce se zabývá tématem, které s občanským sektorem úzce souvisí. Zvolené téma místního sportovního spolku 
je navíc vysoce aktuální - volnočasové a sportovně zaměřené neziskové organizace jsou dle zkušenosti oponenta 
ve studiu občanské společnosti spíše opomíjeny a jejich problematika je podceňována. Proto je nutné výběr 
tématu ocenit, zvlášť s ohledem na fakt, že se jedná o případovou studii, tedy hlouběji zaměřenou analýzu 
organizace občanské společnosti. Navíc společenská důležitost tématu je diplomantkou pečlivě a vhodně 
zdůvodněna (str. 4-6). 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 
Většina teoretické literatury je využita spíše útržkovitě a nesystematicky - netýká se publikace Sargeant 1999, 
která je dominantním zdrojem informací v části nabízející doporučené studované organizaci. Chybí základní 
kritický přehled teoretické literatury k tématu, který by ozřejmoval fakt, že diplomantka se vědomě hlásí ke 
konkrétní teoretické tradici a je si vědoma alternativních teoretických výkladů celé problematiky (jedná se 
zejména o problém vztahu nezisková organizace – komunita). Klíčové obecné texty jsou využity buď zkratkovitě 
(Dekker a Halman 2003, nebo Alexander 2006 na str. 56), nebo jsou uvedeny v seznamu literatury, ale v práci 
nejsou použity či citovány vůbec (Lawler 2002, Anheier 2005, Putnam 2000). Tato skutečnost je ale spíše jen 
odrazem hlubšího problému, kterým je pod-teoretizování celé práce. Tzv. teoretická část se věnuje (často 
historizujícímu) popisu případu, samotný klíčový problém a jeho teoretické zarámování jsou představeny pouze 
na str. 28-30. Poněkud násilně je v práci využíván koncept stakeholdera, který zbytečně rozšiřuje výzkumný 
záběr studie, když se kromě vztahu navenek zabývá i vztahy dovnitř samotné organizace. Koncept komunity je 
tak přeložen do specifického jazyka marketingu a tím je - dle názoru oponenta - interpretován příliš 
funkcionalisticky. To by byla legitimní strategie, pokud by byla v práci obhájena a zdůvodněna. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 
Cílem práce je navrhnout strategie pro konkrétní organizaci, která se potýká s úbytkem zájmu o konkrétní typ 
jejich služeb ze strany komunity. Formulování cíle práce je podpořeno teorií marketingového prostředí a teoriemi 
komercionalizace a sociálního marketingu, nicméně práce postrádá přehlednou teoretickou část, ve které by 
představila hlavní aspekty zkoumaného případu v kontextu vybraných teoretických konstruktů. Koncepty 
profesionalizace a komercionalizace neziskových organizací ve vztahu k jejich činnosti a struktuře, a zejména 
jejich vztahu ke komunitě, nejsou přesvědčivě teoreticky popsány a splývají s empirickým popisem organizace 
(36-52). Text se např. vyhýbá posuzování problému legitimity, důvěry nebo odpovědnosti (accountability) jako 
aspektům vztahu organizace a komunity. Práce identifikuje tři hlavní problémy, které podle diplomantky úzce 
souvisí s poklesem zájmu o konkrétní typ služeb zkoumané organizace, nicméně tyto problémy spíše než 
nezávislé faktory představují vlastně sekvence jednoho procesu, které lze vzájemně těžko oddělit (pokles členů u 
odboru všestrannosti, konkurence komerčních subjektů, rostoucí tržní tlaky na neziskové organizace). Není 
jasné, jak spolu tyto problémy souvisí, ani proč byly identifikovány jako hlavní. Jde o úvahu vyplývající z teorie 
nebo praxe? 
Práce obecně staví na nereflektovaných předpokladech - hlavními z nich jsou propojenost všestranně 
orientované sportovní organizace a (dobrého) vztahu s komunitou (str. 34-35), druhá z nich je, že problém 
poklesu zájmu komunity o všestranně orientované aktivity u organizace není zkoumán v souvislosti s existencí 
specializovaných oddílů v té samé organizaci, které navíc celkové členství stoupá (str. 36). Nemůže se jednat o 
vzájemně propojené problémy? V tomto smyslu je, zdá se, formulován rovněž závěr práce, ale předchozí text se 
tomuto problému explicitně nevěnuje. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Hypotézy nejsou v práci explicitně formulovány, nicméně vzhledem k povaze výzkumného designu to ani není 
potřebné (jedná se o případovou studii, směřující k tvorbě praktických doporučení pro zkoumanou organizaci). 
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Práce formuluje tři výzkumné otázky, které se zabývají vztahem zkoumané organizace ke komunitě. Otázky 
nejsou přímo napojené na aktuální teoretické problémy nebo diskuse, jsou formulovány spíše v souvislosti 
s případem samotným. Výzkumné otázky nejsou formulovány úplně dobře, není jasná jejich provázanost a 
zejména poslední z nich je formulována příliš vágně („zlepšení současné situace“). 
 
Splnění vytčeného cíle  3 
Hodnocení dosaženého cíle je komplikované: diplomantka skutečně na základě provedené analýzy formuluje 
doporučení pro zkoumanou organizaci, která charakterizuje jako „praktická“. Nicméně nejde o jakési doporučení 
„šité na míru“ konkrétnímu případu, ale naopak vycházející z obecných teoretických marketingových pouček. Na 
základě podrobného popisu případu by bylo patrně vhodnější pokusit se o aplikaci teoretických pouček na daný 
případ, a to v mnohem větším rozsahu a podrobněji, než je tomu doposud. Testem úspěšnosti doporučení by 
měla být úvaha, zda je výsledná sada doporučení bez dalšího dobře srozumitelná a použitelná představiteli 
zkoumané organizace. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Diplomantka využívá různé techniky sběru dat. Zatímco některé kvalitativně orientované nástroje jsou vhodně 
využité (rozhovory), některé z nich působí v práci spíše nepřesvědčivě (zúčastněné pozorování zaměřené na 
„chování skupiny, nikoliv jednotlivců“) a kvantitativní techniky jsou v práci využity poněkud zavádějícím 
způsobem (anketa je nicneříkající, nemá žádnou vypovídající hodnotu ve vztahu ke zkoumanému problému). 
Diplomantka bohužel při výzkumu „komunity“ či vnějšího prostředí organizace nevyužila plně potenciál 
kvalitativních technik, zejména hloubkového rozhovoru, který není nahraditelný anketou prováděnou pomocí 
standardizovaného dotazníku. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 
Ano, práce přináší návrhy řešení (viz výše). 
 
Kvalita vlastních závěrů  
Kvalita závěrů práce je provázána s doporučeními, které na ní navazují. Zde se zaměřím na kvalitu výsledků 
výzkumu, který diplomantka prováděla. Obraz organizace v místním tisku je analyzován nekorektně, a to pouze 
na základě frekvenční analýzy a v jednom časovém období (r. 2011) a bez teoretických souvislostí mediální 
analýzy (formát článků, jeho umístění, kontext atd.). Široce jsou prezentovány výsledky anket, ačkoliv mají 
minimální vypovídací hodnotu, neboť jsou analyzovány pomocí frekvenční analýzy bez využití kvalitativních 
strategií. Není jasný typ a kritéria posuzování webové prezentace organizace. Jak již bylo uvedeno, závěry práce 
jsou formulovány jako doporučení. Ta jsou ale často spíše příliš obecná a neurčitá (budování členské základny, 
zvýšení důvěryhodnosti, a zlepšení firemní kultury). 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Práce s literaturou je téměř bezproblémová, připomínky mám k uvádění seznamu publikací, které nejsou v práci 
citovány a k celkově nízkému počtu zahraničních publikací a odborných statí, které se zabývají stejnými tématy a 
problémy. 
 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Bez větších problémů. 
 
Grafická úprava 2 
Bylo by vhodnější přehledněji strukturovat práci zejména ve vztahu ke konci jednotlivých sekcí a kapitol. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 2 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

Není jasné, jak spolu souvisí výzkumné problémy práce, ani proč byly identifikovány jako hlavní (str. 35). Jde o 
úvahu vyplývající z teorie nebo praxe? 
Práce obecně staví na nereflektovaných předpokladech - hlavními z nich jsou propojenost všestranně orientované 
sportovní organizace a (dobrého) vztahu s komunitou (str. 34-35), druhá z nich je, že problém poklesu zájmu 
komunity o všestranně orientované aktivity u organizace není zkoumán v souvislosti s existencí specializovaných 
oddílů ve stejné organizaci, které navíc celkové členství stoupá (str. 36). Nemůže se jednat o vzájemně propojené 
problémy? V tomto smyslu je, zdá se, formulován rovněž závěr práce, ale předchozí text se tomuto problému 
explicitně nevěnuje. 
 

 

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  

 

 


