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Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila problematiku 

neziskových organizací s cílem poukázat na jejich význam při rozvoji občanské 

společnosti. Uvedenou problematiku se pokusila doplnit praktickým popisem 

vývoje svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci – občanskému 

sdružení. 

Dle mého názoru je co do rozsahu i obsahu velmi podceněna teoretická 

část práce. Úvodní „teoretické“ kapitoly jsou značně povrchně a stručně 

zpracovány a s ohledem na zvolené téma celé bakalářské práce neposkytují 

dostatečná teoretická východiska pro část praktickou, což je pak také patrné na 

jejím zpracování. Objevují se zde rovněž nedostatky v podobě nepřesně 

užívaných pojmů, které jsou i významově zaměňovány ( např. právní norma x 

právní forma na str.12). Kladně lze hodnotit ve 3.kapitole odkazy na aktuální 

právní úpravu v novém občanském zákoníku, který má vstoupit v účinnost od 

1.1.2014. 

Praktická část zaujímá v předložené práci převážnou část jejího celkového 

rozsahu a z formálního hlediska je soustředěna pouze do jedné rozsáhlé kapitoly 

s nadbytečným množstvím krátkých subkapitol. Rovněž nelogická časová 

posloupnost v řazení jednotlivých subkapitol komplikuje pak orientaci v textu – 

např. v úvodu kapitoly se věnuje autorka popisu současného stavu organizace 

(5.1 – 5.4), následuje blok mnoha subkapitol věnovaných historii organizace 



5.5-5.15) a opět se vrací k současným problémům organizace a jejímu dalšímu 

rozvoji (5.16-5.18). 

Jak již bylo naznačeno, největší slabinou práce je její nedostatečná 

teoretická ukotvenost a nevyužití potenciálu teoretických poznatků z uváděné 

použité literatury. Nedozvídáme se tudíž téměř nic o formálních způsobech a 

postupech při zakládání profesionální organizace ze svépomocné skupiny (zde 

se v textu autorka omezuje pouze na str. 23 na jednu větu – „na ministerstvo 

vnitra byla podána žádost o založení o.s.“), chybí zde i zmínka o základních 

dokumentech nutných pro vznik neziskové organizace např. o stanovách, které 

by dle mého názoru měly tvořit minimálně přílohu této práce. 

Z formálního hlediska obsahuje práce předepsané náležitosti, citace jsou 

uváděny, vhodně je zvolena literatura, která se však neodráží v kvalitě 

zpracovaného textu. Obsah (str.7) je zpracován nedbale v různých velikostech 

písma, na závěr práce je sice uváděn seznam zkratek (str.49), ale v samotném 

textu jsou používány zkratky, které naopak v seznamu chybí ( viz o.s.). 

Celkově lze konstatovat, že velmi obecný a mnohoznačný cíl práce – 

poukázat na význam neziskových organizací pro rozvoj občanské společnosti, 

byl určitým způsobem naplněn a  tudíž předloženou  bakalářskou práci  

d o p o r u č u j i  k obhajobě 

a navrhuji hodnocení  E - dostatečně 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1/ Vysvětlete podrobněji formální postup při založení občanského sdružení. 
2/ Co jsou stanovy občanského sdružení a co obsahují? 
3/ Co je komunitní plánování a vysvětlete postavení a roli neziskové organizace 
v tomto procesu. 
 
 
V Praze dne 13.6.2013                                      Mgr. Martin R o t h 
                                                                                    oponent 


