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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru
1
Diplomová práce obsahující pět kapitol popisuje občanský sektor po roce 1989, formy financování neziskových
organizací a zabývá se rolí zahraniční pomoci na jeho obnově. Téma je pro studovaný obor vhodné.
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné
Autorka pracovala s relevantní teoretickou literaturou včetně cizojazyčné.
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Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie
2
Autorka se zaměřuje na pomoc a podporu, kterou České republice poskytovalo Nizozemsko.
Základním teoretickým rámcem pro následný výzkum byl koncept rozvojové pomoci, jeho cílů, forem se
zaměřením na nizozemskou rozvojovou pomoc.
Formulace hypotézy (výzkumné otázky)
2
Do 3. kapitoly je text převážně popisný.
Empirická část práce zkoumá program MATRA/KAP. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké organizace byly podpořeny,
jaká kritéria byla stanovena pro získání podpory v grantovém řízení, jaké zkušenosti získali poskytovatelé pomoci
s českými neziskovými organizacemi, a také autorku zajímal přínos programu pro podpořené organizace.
Práce odpovídá na tyto základní výzkumné otázky:
1. Jaké neziskové organizace v České republice čerpaly finanční prostředky v rámci grantového řízení projektu
MATRA/KAP?
2. Jaká kritéria byla stanovena pro získání podpory v grantovém řízení?
3. Jakou získali poskytovatelé podpory zkušenost s projekty podpořených organizací?
4. Jak hodnotí příjemci pomoci – vybrané neziskové organizace projekt MATRA/KAP a v čem vidí přínos pro jejich
organizaci?
Splnění vytčeného cíle
Výzkumné otázky byly zodpovězeny.
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Vhodnost zvolených metod a jejich použití

2

V první etapě výzkumu Jamrichová zvolila techniku dotazníku s otevřenými otázkami pro zástupce poskytovatele
podpory – paní Kloudovou, paní Spanjaard a pana Wijcherse.
Další metodou, kterou použila, byla obsahová analýza interních dokumentů k projektu MATRA/KAP.
V druhé etapě výzkumu pro sběr dat zvolila polostrukturovaný rozhovor.
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení)
2
Autorka konstatuje, že většina podpořených organizací realizovala projekt úspěšně, i když s nedostatky, které
byly zaznamenány do komentáře. Jednalo se zejména o absenci závěrečné zprávy projektu a jeho kvalitu.
Kvalita vlastních závěrů
2
Cílem výzkumu bylo zodpovědět 4 základní výzkumné otázky. „Myslím, že se mi zvolené cíle s ohledem na
omezení výzkumu podařilo naplnit.“
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Autorka uvádí, že bude ráda, když bude její práce přínosem pro všechny, kteří se budou v budoucnu zabývat
nizozemskou rozvojovou pomocí poskytovanou České republice po roce 1989 a aby alespoň částečně přispěla k
evaluaci této, pro Českou republiku, významné pomoci.
Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů
Standardní.
Formulační a gramatická úroveň
Standardní.
Grafická úprava
Standardní.
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Celková známka před obhajobou:
velmi dobře

Otázka k obhajobě:
Jsou u nás dostupné zdroje o vícezdrojovém financování OOS?
Existuje nějaká studie? Pokud ne, z jakých dokumentů je nutné vycházet pro získání přehledu o stavu a trendech
ve skladbě finančních zdrojů organizací v občanském sektoru?
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