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Pro	  svou	  bakalářskou	  práci	  si	  studentka	  Barbora	  Kardová	  zvolila	  empirický	  
výzkum.	  Jak	  uvádí	  v	  úvodu	  zaměřila	  se	  na	  neziskovou	  organizaci	  ACORUS,	  která	  
poskytuje	  odbornou	  pomoc	  osobám	  ohroženým	  domácím	  násilím.	  Jako	  cíl	  práce	  
si	  stanovila	  „zmapovat	  možnosti	  a	  nedostatky	  Acorusu“	  (s.	  6).	  Cíl	  práce	  je	  
relevantní	  pro	  bakalářskou	  práci,	  jen	  jak	  na	  straně	  6,	  tak	  později	  i	  na	  straně	  25	  
dosti	  vágně	  formulován.	  Cíl	  práce	  je	  do	  určité	  míry	  zpřesněn	  v	  rámci	  
výzkumných	  otázek,	  kdy	  	  se	  studentka	  rozhodla	  zkoumat	  názory	  členů	  
organizace	  a	  dále	  dochází	  k	  zacílení	  na	  témata	  financování	  organizace,	  vztahy	  se	  
státem,	  OOS,	  veřejností,	  poskytování	  služeb,	  dobrovolnictví,	  kolektiv	  organizace.	  
Otázek	  je	  velké	  množství,	  není	  také	  vůbec	  z	  textu	  jasné,	  proč	  se	  studentka	  
zaměřila	  právě	  na	  tyto	  témata.	  Doufám,	  že	  toto	  bude	  objasněno	  u	  obhajoby.	  
K	  těmto	  výzkumným	  otázkám	  přidala	  studentka	  ještě	  jednu,	  která	  má	  mapovat	  
vývoj	  organizace	  od	  roku	  2009.	  Otázkou	  je,	  jak	  tato	  otázka	  souvisí	  s	  cíli	  výzkumu.	  
	  
Jak	  je	  z	  výzkumných	  otázek	  patrné,	  výzkum	  se	  zaměřuje	  na	  témata	  jako	  
financování	  OOS,	  spolupráce	  OOS	  se	  státem,	  dalšími	  OOS	  a	  veřejností,	  
personalistika,	  atd.	  Jediným	  tématem	  z	  těchto,	  kterým	  se	  studentka	  v	  teoretické	  
části	  věnuje,	  je	  financování	  OOS	  a	  to	  ještě	  jen	  v	  minimálním	  rozsahu	  jedné	  
normostrany.	  Daleko	  větší	  pozornost	  je	  však	  v	  teoretické	  části	  práce	  věnována	  
např.	  právnímu	  rámci	  domácího	  násilí	  v	  ČR,	  státním	  opatřením	  týkajícím	  se	  
domácího	  násilí,	  jež	  tvoří	  jistě	  důležitý	  institucionální	  kontext,	  ve	  kterém	  zvolená	  
OOS	  jedná,	  ale	  otázkou	  je,	  zda	  toto	  patří	  do	  teoretické	  části	  práce	  s	  výše	  
uvedeným	  cílem	  a	  pokud	  ano,	  tak	  proč.	  Poslední	  část	  teoretické	  části	  je	  věnovaná	  
samotné	  historii	  zkoumané	  organizace,	  kdy	  ne	  zcela	  systematicky	  bez	  jasné	  
návaznosti	  k	  tématu	  práce	  je	  představen	  „vznik	  a	  vývoj“	  organizace.	  	  Ocenila	  
bych,	  kdyby	  při	  představení	  organizace	  byla	  věnována	  větší	  pozornost	  také	  
kritériím,	  které	  se	  vztahují	  k	  tématu	  práce	  (jednání/činnost	  OOS),	  ze	  kterých	  by	  
bylo	  patrné,	  proč	  je	  zajímavé	  si	  pro	  výzkum	  zvolit	  tuto	  organizaci.	  	  
Teoretická	  část	  tak	  neposkytuje	  studentce	  vhodný	  teoretický	  rámec	  pro	  
zkoumání	  tématu,	  který	  si	  zvolila.	  To	  je	  také	  patrné	  jak	  z	  ne	  zrovna	  přesných	  
formulacích	  výzkumných	  otázek,	  tak	  z	  toho,	  že	  studentka	  v	  dalších	  částech	  práce	  
se	  k	  poznatků	  z	  teoretické	  části	  práce	  vůbec	  nevrací	  (např.	  při	  analýze	  dat,	  
formulaci	  závěrů,	  atd.)	  	  
	  
Pro	  výzkum	  si	  Barbora	  Kardová	  vhodně	  volí	  kvalitní	  výzkumnou	  strategii,	  i	  
odpovídající	  techniky	  sběru	  dat.	  V	  rámci	  výběru	  vzorku	  se	  již	  studentka	  nevrací	  
ke	  zdůvodnění	  volby	  prostředí	  (organizace	  ACORUS),	  který	  si	  pro	  výzkum	  
zvolila.	  Mojí	  otázkou	  je,	  proč	  si	  ji	  zvolila	  a	  jak	  by	  svou	  volbu	  zdůvodnila	  
metodologicky.	  S	  tím	  souvisí	  i	  otázka	  anonymizace.	  Proč,	  když	  studentka	  zjistila,	  
že	  anonymizace	  dat	  je	  prakticky	  nemožná,	  se	  nerozhodla	  anonymizovat	  i	  
samotnou	  organizaci?	  



	  
Empirická	  část	  práce	  začíná	  ne	  zcela	  systematický	  „mapováním“	  vývoje	  zvolené	  
organizace	  od	  roku	  2009.	  Jednotlivé	  informace	  o	  vývoji	  organizace	  jsou	  řazeny	  
jen	  chronologicky,	  ne	  již	  však	  tematicky.	  Jedná	  se	  o	  pouhou	  deskripci	  vývoje,	  
která	  je	  navíc	  dosti	  krátká.	  Dále	  empirická	  část	  obsahuje	  kapitolu,	  kde	  studentka	  
reflektuje,	  jak	  ona	  se	  dostala	  do	  organizace	  a	  svou	  roli	  v	  organizaci.	  Jedná	  se	  
zajímavou	  reflexi	  autorky	  z	  její	  pracovní	  zkušenosti	  v	  organizaci,	  není	  však	  
bohužel	  jasné,	  o	  čem	  tato	  část	  má	  vypovídat	  ve	  vztahu	  k	  zvolenému	  tématu.	  
Druhá	  část	  empirické	  části	  je	  věnována	  prezentaci	  výsledků	  získaných	  
z	  rozhovorů	  se	  zaměstnanci	  organizace.	  Studentka	  shromažďuje	  pestrou	  koláž	  
zajímavých	  informací	  o	  problémech	  financování	  organizace	  a	  důsledcích	  pro	  
organizaci,	  o	  vlivu	  státu	  na	  činnost	  organizace,	  o	  navazování	  vztahů	  s	  veřejností	  a	  
významu	  pro	  organizaci,	  o	  omezené	  spolupráci	  s	  ostatními	  OOS	  a	  její	  příčině,	  o	  
proměně	  pomoci	  a	  profesionalizaci	  organizace,	  o	  roli	  mužů	  při	  zajišťování	  
pomoci	  a	  v	  neposlední	  řadě	  o	  spolupráci	  mezi	  zaměstnanci	  organizace.	  Bohužel	  
tato	  pestrá	  a	  mnohdy	  zajímavá	  koláž	  různých	  témat	  není	  spojena	  do	  jednoho	  
uceleného	  textu,	  ze	  které	  ho	  by	  bylo	  patrné,	  proč	  se	  o	  organizaci	  dozvídáme	  
právě	  tyto	  informace	  (a	  ne	  jiné).	  Mohli	  bychom	  možná	  číst	  text	  jako	  evaluaci	  
organizace,	  ale	  pak	  by	  se	  jednalo	  o	  evaluaci	  ne	  systematicky	  provedenou.	  
Studentka	  sice	  dostála	  svého	  cíle	  a	  mapuje	  „možnosti	  a	  meze“	  zvolené	  
organizace,	  ale	  není	  jasné,	  proč	  zrovna	  v	  těch	  tematických	  kategoriích,	  které	  
zvolila.	  Dále	  velké	  množství	  témat	  ji	  neumožňuje	  se	  zaměřit	  na	  jednotlivá	  témata	  
podrobněji	  a	  analyzovat	  o	  čem	  výpovědi	  aktérů	  vypovídají	  ve	  vztahu	  k	  servisní	  
OOS,	  která	  poskytuje	  v	  ČR	  pomoc	  osobám	  ohroženým	  domácím	  násilím.	  Patrné	  je	  
to	  např.	  ze	  závěru	  práce,	  kdy	  autorka	  jako	  řešení	  nedostatku	  financí	  na	  činnost	  
organizace,	  kterou	  deklarují	  členové	  organizace	  v	  rámci	  rozhovorů,	  vidí	  v	  garanci	  
pravidelného	  příjmu	  od	  státu	  pro	  organizace	  „osvědčené,	  odborně	  pracující“.	  	  
Tento	  názor	  vyslovili	  v	  průběhu	  rozhovorů	  někteří	  členové	  organizace,	  v	  závěru	  
již	  toto	  není	  	  prezentováno	  jako	  názor	  zaměstnanců	  organizace,	  ale	  jako	  obecné	  
řešení	  situace,	  bez	  jakékoli	  reflexe	  např.	  s	  využitím	  poznatků	  s	  odborné	  
literatury,	  kde	  se	  toto	  téma	  posledních	  letech	  diskutuje.	  	  
Studentka	  v	  textu	  dodržuje	  citační	  etik.	  Stylistická	  a	  grafická	  úroveň	  textu	  je	  
standardní.	  
	  
Z	  výše	  uvedených	  důvodů	  navrhuji	  práci	  k	  obhajobě	  s	  hodnocením	  dobře.	  	  
	  
	  
	  V	  Praze	  9.6.2015	  
	  


