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Zuzana Wágnerová se ve své bakalářské práci rozhodla zkoumat občanskou participaci mladých lidí 

v kontextu organizací občanské společnosti. Na základě polostrukturovaných rozhovorů se sedmi 

členy různých neziskových organizací analyzuje, jakým způsobem vnímají tito mladí lidé fungování 

těchto organizací, jejich strukturu a vnitřní vztahy mezi členy (sociální kapitál). V diskuzi závěrů se pak 

autorka soustředí především na popis fungování samotných zkoumaných organizací. 

 

Teoretické ukotvení práce široce prochází relevantní autory, kteří se dotýkají problematiky občanské 

společnosti, participace a sociálního kapitálu. V této diskuzi se ale podle mého názoru nedaří 

přesvědčivě zkonstruovat argumentaci, která by jasně zdůvodnila, proč si autorka zvolila danou 

výzkumnou otázku, a jakou přisuzuje roli a interpretaci jednotlivým, různými autory různě chápaným, 

konceptům. Jedna z tradičních linií, které je tato práce nejbližší, zkoumá občanskou společnost 

prostřednictvím konceptu sociálního kapitálu v Putnamově smyslu. V takovém případě je ale podle 

mého názoru nutné chápat jednotlivé neziskové organizace spíše jako dílčí aspekty, potenciální 

katalyzátory, občanské společnosti, nikoli jako uzavřené jednotky jejího zkoumání. Jinými slovy – 

pokud např. omezíme zkoumání vlivu neziskových organizací na důvěru na zkoumání důvěry v rámci 

určité organizace, míjíme tím celou pointu konceptu sociálního kapitálu. Neziskové organizace by 

nebyly z pohledu teoretiků občanské společnosti tak cenné kvůli tomu, že uvnitř nich vznikají sociální 

sítě, utváří se důvěra či sdílené normy. To ostatně nejspíš probíhá v jakékoliv organizaci, od ziskově 

orientovaných firem, přes státní úřady po mafiánské skupiny. Specifická role neziskových organizací 

spočívá v tom, jaký mohou mít vliv na širší povahu sociálního kapitálu v celé společnosti. 

Z tohoto pohledu je pak podle mého nešťastné, že se výzkum zaměřuje právě a jen na fungování 

vlastní organizace. Pociťuji pak podstatnou mezeru mezi teoretickými východisky a řešenými 

otázkami, které mají blíže ke studiu organizací než ke studiu občanské participace či občanské 

společnosti. Buď je zde argumentační mezera, nebo jsem konstrukci práce dostatečně nepochopil, a 

pak bych požádal o ujasnění. 

Samotnou empirickou část také nemohou ušetřit několika výtek. V první řadě si nejsem jistý, zda jsou 

polostrukturované rozhovory nejefektivnějším nástrojem pro výzkum fungování organizací. Citelně 

zde chybí perspektiva etnografického pozorování, která by sice spíše vedla k volbě jednoho případu 

než aktérů z řady organizací, ale dost možná by dospěla k daleko plodnějším závěrům.  Stejně tak 

hendikepující je i to, že polostrukturovaný rozhovor je zde veden vždy s jedním členem každé 

organizace. Nejspíš zde nastal posun v tématu práce, kdy původně jiné téma, pro které byl vzorek 

adekvátní, se posunulo do té míry k tématu fungování samotných organizací, že dřívější vzorek 

přestal být vhodný. V analýze pak postrádám hlubší interpretaci získaných dat. Autorka často pouze 

opakuje to, co řekli samotní aktéři, bez zvláštní přidané hodnoty. 

Z hlediska formálních náležitostí musím podotknout, že práce nešťastným způsobem rozlišuje mezi 

internetovými zdroji a literaturou. Nehledě na to, že toto rozlišení je nadbytečné, je třeba 



konstatovat, že řada z titulů, které jsou uvedeny v internetových zdrojích, jsou takto zařazeny špatně. 

Jedná se např. o klasické články z odborných časopisů (viz  Marada 2000, Portes 1998). Stejně tak 

v seznamu literatury není dodržována citační norma, často zde chybí klíčové údaje (rok vydání, strany 

u článků, místo vydání u knih, datum přístupu u online zdrojů apod.). Při odkazování prostřednictvím 

poznámky pod čarou se také obvykle u dalších výskytů stejného titulu uvádí citace pouze zkrácená. 

Přestože tedy věcně autorka odkazuje správně, měla by věnovat větší pozornost osvojení si 

formálních náležitostí citování.  

 

Uvedené výtky jsou poměrně závažné a nutně zasahují celkové hodnocení práce. Na druhou stranu 

lze konstatovat, že v předloženém textu se odráží určité osvojení standardů kladených na 

bakalářskou práci. Práci tedy, s přihlédnutím k průběhu samotné obhajoby, doporučuji k přijetí 

s hodnocením dobře.  

 

V Praze dne 24. 8. 2014 Ondřej Špaček, Ph.D. 


