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Možnosti a meze neziskové organizace Acorus

Tato práce není první prací na dané téma a dokonce ani o dané organizaci, pro 

volbu tématu však hovořil jako časový odstup od minulých prací, tak poměrně 
exkluzivní pozice insiderky, a konečně pokus formulovat výzkumnou otázku 

novým a zajímavým způsobem. Reflexí stavu výzkumu autorka správně začíná a 
formuluje své specifické zaměření, které sleduje určité dynamické možnosti 
organizace, jinými slovy otázku překonávání potenciální rutiny a hledání nových 

či jiných forem fungování. Formulace cíle práce je však částečně matoucí, neboť 
na základě zvolené metody nelze sledovat „vnitřní i vnější náhled“, ale výhradně 
vnitřní náhled komunikačních partnerek a partnerů, byť mimo jiné na otázky 

vnějších vztahů.  Zejména vztah ke státní politice v dané oblasti, jak ho 
reflektují zaměstnanci a zaměstnankyně, měl být hlavní dimenzí, přesahující 

zaměření předchozích, víceméně popisných a dlužno říci spíše apologetických 
prací, zaměřených na pouhý popis poskytovaných služeb bez další tematizace. 

Jako vedoucí práce dosvědčuji velmi svědomitý přístup autorky k její bakalářské 
práci, věnovala se dlouhodobě přípravě a promýšlení výzkumných možností na 

základě osobní znalosti prostředí a přípravě scénáře interview. V teoretické části 
je důležité rozlišení dvou základních rámců, v nichž se tzv. domácí násilí 
tematizuje, autorka se však dostává na tenký led, když druhý rámec definuje 

sama jako rodinné a partnerské vztahy, ač v dalším sama uvádí i týrání seniorů, 
dětí atd. Nicméně níže správně identifikuje, s jakými rámci pracuje česká státní 
politika, neboť je to důležité ve vztahu ke zkoumání dané organizace, toho, zda 

její zaměření koresponduje s těmito širšími rámci či nikoli a jak tyto ovlivňují 
její strategie. Mezi to ovšem vkládá jiná, podružná, témata jako například 

financování, které nebylo vůbec nutné pojednat ve zvláštní podkapitole, a text je 
tak poněkud chaotický a logika teoretické struktury není dostatečně zřejmá. 
Jasnější by byla také tehdy, kdyby se autorka důsledně držela jednotné 

terminologie a pracovala tedy průběžně pouze s pojmy „domácí násilí“ a 
„genderově podmíněné násilí“. Nicméně na straně 19, na konci (podle mě 

poněkud příliš rozsáhle) prezentovaných programů je formulováno, na co se 
měla práce zaměřit především, tj. na reflexi vlastních možností ve vztahu 
k širším politikám v této oblasti. Škoda, že tato centrální otázka znovu nezazní 

na koci teoretické části, místo ní je jako jedna z hlavních otázek uvedena historie 
organizace, která však měla sloužit pouze jako základní kontext. 

Toto roztříštění výzkumné otázky se pak promítá i do metodologie, která je však 
jinak ošetřena svědomitě a vlastní provedení sběru dat i analýzy je uspokojivé. 



V empirické části nejdříve doplňuje představení organizace o období, které již 

zpracovala sama, na základě dostupných dokumentů organizace.  Poté předkládá 
záznam vlastní zkušenosti z práce organizaci, kombinuje tedy několik metod, 
jimiž vytváří komplexní kontext pro své centrální zkoumání. Problémem ale je, 

jak už bylo řečeno, že není jasně prezentován strukturovaný a hierarchický vztah 
mezi jednotlivými částmi. Matoucí je také tím, že kontextové části jsou 

vzhledem ke svému doplňujícímu významu příliš rozsáhlé a podrobné. Také 
mám osobně problém s velmi často se vyskytujícím výrazem „mapování“, který 
studujícím výslovně zakazuji používat. Kategorie získané analýzou rozhovorů 

jsou přesvědčivé, ale příliš převažují citace nad vlastní interpretací, výsledky 
analýzy jsou nicméně bohatě strukturované. Závěry poměrně dobře shrnují 
nálezy týkající se možností a mezí, a to zejména ve vztahu ke státním 

programům, a vztahují se tedy k centrální výzkumné otázce.

Tato bakalářská práce se vyznačuje snahou o velmi důkladné a podrobné 
zpracování všech svých částí, což se ve výsledku ukázalo jako do značné míry 
kontraproduktivní a vedlo ke ztrátě konciznosti a jasné linie, v analýze je pak 

problémem zahlcení citacemi. Není však pochyb o tom, že práce přináší velké 
množství zajímavých informací.

Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.
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