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1. Obsah a struktura práce

Celková struktura práce je naplánovaná dobře – postupuje od vymezení výzkumného 

problému, popisu metod, teoretických východisek až k prezentaci výsledků analýzy 

empirických dat získaných vlastním výzkumem. 

Práce se obsahově orientuje na charakteristiku role neziskových organizací v oblasti náhradní 

výchovy dětí, což je zakotveno i v jejím názvu. Je proto překvapivé, že souhrnným cílem 

posuzované práce je na prvním místě „charakterizovat způsob řešení problematiky náhradní 

výchovy dětí v České republice, systém náhradní výchovy v České republice a jeho 

problematické oblasti…“ Tomuto cíli se práce systematicky nevěnuje ani ve svých 

teoretických východiscích a ani v empirické části. Práce obsahuje jen 15 stránek 

„charakteristiky“ systému péče o ohrožené děti v kapitole 5. Jinak se zbytek práce týká 

neziskových organizací.

Teoretická východiska obsahují poměrně široký repertoár koncepcí a teoretických přístupů 

vztahujících se k roli neziskových organizací ve společnosti, nicméně chybí tam právě 

podrobnější rozbor servisní funkce těchto organizací, která je charakteristická pro oblast 

náhradní výchovy dětí.



Práce si také klade za cíl: „charakterizovat roli, již hrají neziskové organizace obecně ve 

společnosti“, což také není empiricky nijak pokryto, tj. v podstatě lze říci, že jde jen o velmi 

okrajové téma práce a přitom se jeho zkoumání vyskytuje mezi hlavními cíli.

Obsahově tedy práce ve vícero směrech nenaplňuje očekávání, která autorka v čtenáři 

vyvolává.

2. Odborná úroveň

Autorka zvolila pro svou analýzu kvalitativní výzkumnou strategii, což lze považovat za 

adekvátní volbu. S jejím tvrzením, že tato volba implikuje ponoření se do detailů, bez 

možnosti jakéhokoliv zobecnění („účelem této práce není ověřit prakticky platnost určitých 

teoretických tvrzení a jejich platnost kvantifikovat, ale naopak získat co největší množství 

detailních informací o zkoumaném úseku sociální reality“) však lze polemizovat. Je to postup, 

který omezuje jakoukoliv koncepční interpretaci získaných dat a uzavírá analýzu v rovině 

empirických zjištění. Zkrátka nedovoluje posoudit význam zjištění. Pak ale vzniká otázka jaký 

smysl má provedená analýza. Vytknout si za cíl zůstat na úrovni holého empiricismu a 

považovat to za přednost práce je, eufemisticky řečeno, neadekvátní. Práce sice podává 

poměrně spektakulární pohled na působení a názory neziskových organizací v dané oblasti, 

ale čtenáři nenabízí žádné interpretační rámce, které by osvětlily smysl těchto zjištění. Díky 

absenci těchto rámců se autorka při prezentaci svých zjištění poměrně často dostává do 

interpretační nouze a pomáhá si formulacemi „respondent prezentuje názor“ nebo 

„objevuje se i názor“, což výstižně dokresluje její interpretační bezradnost.

Vzhledem k záměru autorky „získat co největší množství detailních informací o zkoumaném 

úseku sociální reality“ vyznívá dost paradoxně, že se při svém zkoumání omezila jen na 

respondenty z řad neziskových organizací a další aktéry veřejné politiky v dané oblasti 

nekontaktovala a nedělala s nimi rozhovory o roli neziskových organizací. Chybí ji tedy 

pohled z „druhého břehu“ a nezůstává jí nic jiného, než nekriticky přejímat to, co, jí řekli 

představitelé neziskovek.



3. Práce s literaturou

Formální práci s literaturou hodnotím jako korektní.

4. Grafické zpracování

Grafická podoba textu a úprava stránek odpovídá požadavkům na DP.

5. Jazyková úroveň

Jazykový styl práce hodnotím jako odpovídající požadavkům na DP.

6. Podněty k rozpravě

Z výše uvedeného plyne, že moje hlavní výtka směřuje k absenci teoretického zázemí při 

interpretaci empirických dat. Jestliže cílem autorky bylo neohlížet se na svá teoretická 

východiska, proč je vlastně psala? Jestliže to jejím cílem nebylo, proč je při interpretaci dat 

nevyužila? Prosím, aby svůj postoj k roli teorie ve své práci při obhajobě práce vysvětlila.

7. Závěrečné hodnocení práce

Celkově práce splnila formální kritéria kladené na DP. Hodnotím ji stupněm „dobrý“ a 

doporučuji ji k obhajobě.
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