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Zdůvodnění	   relevance	   tématu	   vzhledem	   k	  oboru	   Studia	  
občanského	  sektoru	  	  
Je	  téma	  relevantní	  vzhledem	  k	  oboru?	  Je	  dobře	  zdůvodněno?	  

2	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Téma	  práce	  je	  relevantní	  pro	  obor.	  Uvítala	  bych	  však	  v	  úvodu	  přesnější	  uvedení	  a	  
představení	  tématu	  v	  kontextu	  oboru.	  	  
Kvalita	  teoretického/konceptuálního	  rámce	  práce	  
Nakolik	  je	  obsah	  rámce	  relevantní	  vzhledem	  k	  tématu	  práce?	  Do	  jaké	  
míry	  byla	  studovaná	  literatura	  představena	  přehledně	  a	  kriticky?	  Byla	  
použita	  zahraniční	  literatura?	  

3	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Teoretická	  část	  práce	  je	  tematicky	  daleko	  širší	  než	  téma	  práce.	  Obsahuje	  řadu	  kapitol,	  
které	  se	  jen	  okrajově	  nebo	  vůbec	  k	  tématu	  práce	  nevztahují.	  Jedná	  se	  např.	  o	  kapitolu	  
2.1.1.	  Strukturálně-‐operační	  definice	  organizací	  občanské	  společnosti,	  2.1:3.	  Právní	  
formy	  organizací	  občanské	  společnosti	  v	  ČR,	  2.3.1.	  Počátky	  organizační	  teorie	  a	  
byrokracie,	  2.3.2.	  Byrokratické	  dysfunkce,	  2.7.	  Organizační	  kultura,	  atd.	  Teoretická	  část	  
práce	  obsahuje	  velké	  množství	  kapitol,	  které	  však	  jsou	  většinou	  dosti	  krátké	  a	  nemohou	  
tak	  sloužit	  jako	  podklad	  pro	  formulaci	  výzkumných	  otázek,	  ani	  analýzu	  dat	  (např.	  kap.	  
Organizační	  struktura,	  teorie	  o	  vlivu	  vnějšího	  prostředí	  na	  organizace,	  atd.).	  	  	  Vzhledem	  
k	  výzkumnému	  tématu	  bych	  viděla	  jako	  významné	  věnovat	  více	  pozornosti	  teorii	  
závislosti	  na	  zdrojích,	  případně	  neo-‐institucionální	  	  teorii.	  
Vyjma	  teoretické	  části	  práce	  studentka	  dále	  v	  kap.	  Praktická	  část	  představuje	  další	  
obecné	  poznatky	  k	  tématu,	  přičemž	  uvádí,	  že	  se	  jedná	  o	  „konkretizované	  teorie“.	  Tato	  
část	  obsahuje	  např.	  kapitoly	  o	  fondech	  Evropské	  unie	  a	  o	  nové	  občanském	  zákoníků.	  
Jednak	  se	  nejedná	  o	  teorie,	  tak	  jak	  je	  uvedeno	  na	  úvod	  kapitoly	  a	  dále	  není	  jasné,	  k	  čemu	  
tyto	  informace	  jsou	  v	  práci	  uvedeny.	  	  
Také	  forma	  zpracování	  	  teoretické	  části	  práce	  ne	  zcela	  odpovídá	  standardům	  teoretické	  
části.	  Jedná	  se	  jen	  o	  rešerši	  několika	  málo	  titulů	  převážně	  českých	  autorů.	  Klíčové	  
publikace,	  ze	  kterých	  studentka	  vychází,	  jsou	  převážně	  učebnice,	  ne	  původní	  textu	  
(Hyjánek,	  Keller,	  Anheier).	  	  
Formulace	  cílů,	  výzkumných	  otázek	  či	  hypotéz	  	  
Jsou	   dostatečně	   konkrétní	   a	   jasné?	   Odpovídají	   tématu	   práce	   a	   jejímu	  
teoretickému/konceptuálnímu	  rámci?	  
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Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Hlavní	  výzkumná	  otázka	  je	  dosti	  vágně	  	  a	  široce	  formulována.	  Není	  jasně	  definován	  typ	  
organizace,	  který	  bude	  zkoumán,	  nejsou	  uvedeny	  organizační	  změny,	  na	  které	  se	  bude	  
práce	  zaměřovat,	  typy	  zdrojů,	  které	  budou	  zkoumány,	  není	  uvedeno	  zkoumané	  časové	  
období.	  Některé	  z	  těchto	  informací	  jsou	  upřesněny	  v	  rámci	  podotázek.	  Např.	  že	  se	  
výzkum	  bude	  zaměřovat	  jen	  na	  změny	  v	  organizační	  struktuře	  a	  cílech	  organizace,	  ale	  
toto	  zúžení	  není	  nijak	  v	  práci	  zdůvodněno.	  V	  podotázkách	  se	  objevuje	  také	  otázka	  na	  
dosahování	  konkurenceschopnosti	  OOS.	  Není	  však	  patrné,	  jak	  tato	  podotázka	  souvisí	  
s	  hlavní	  výzkumnou	  otázkou	  (Jaké	  změny	  probíhají	  v	  OOS	  v	  souvislosti	  s	  dostupností	  
zdrojů).	  	  
Metody	  získávání	  a	  analýzy	  dat	  a	  jejich	  použití	  
Je	   vhodně	   zvolen,	   zdůvodněn	   a	   v	  průběhu	   výzkumu	   realizován	   design	  
výzkumu/výzkumný	   rámec?	   Jsou	   využité	   techniky	   sběru	   dat,	   vzorek	   a	  
metody	   analýzy	   dat	   dobře	   popsány,	   zdůvodněny	   a	   realizovány	   v	  rámci	  
výzkumu	   vzhledem	   k	  výzkumným	   otázkám?	   Jsou	   diskutovány	   limity	  
výzkumu	  a	  jeho	  etické	  aspekty?	  

3	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Zvolená	  výzkumná	  strategie	  (případová	  studie)	  je	  vhodná.	  Není	  však	  pak	  jasné,	  proč	  
studentka	  volí	  vzorek	  a	  ne	  případy,	  když	  se	  rozhodla	  pro	  PS.	  V	  práci	  chybí	  jakékoli	  
metodologické	  zdůvodnění	  výběru	  vzorku/případu.	  Studentka	  uvádí	  několik	  kritérií,	  
která	  zvolila	  pro	  výběr	  vzorku	  /případu,	  ale	  z	  textu	  není	  jasné,	  proč	  zvolila	  právě	  tato	  
kritéria.	  Navíc	  řada	  zvolených	  kritérií	  je	  jen	  velice	  vágně	  popsána	  (např.	  Historie	  
organizace,	  typ	  organizace,	  atd.)	  Díky	  vágnosti	  kritérií,	  také	  studentka	  musela	  
konstatovat,	  že	  OOS,	  které	  splňují	  zvolená	  kritéria,	  je	  mnoho	  a	  tak	  není	  zcela	  jasné,	  
v	  čem	  je	  specifický	  právě	  případ,	  který	  zvolila	  ve	  vztahu	  ke	  zkoumanému	  problému.	  
Dále	  není	  zcela	  přesně	  zdůvodněno,	  proč	  byly	  zvoleny	  právě	  dvě	  organizace	  (viz.	  otázka	  
k	  obhajobě),	  navíc,	  když	  studentka	  nezískala	  o	  obou	  organizacích	  srovnatelný	  objem	  
dat.	  Představení	  obou	  zkoumaných	  organizací	  je	  dosti	  krátké	  a	  ne	  zcela	  umožňuje	  
čtenáři	  si	  udělat	  představu	  o	  jaké	  organizace	  jde	  a	  případně	  zhodnotit,	  zda	  může	  data	  
z	  výzkumu	  zobecnit	  např.	  na	  svůj	  případ.	  
Studentka	  vhodně	  	  sbírá	  data	  s	  více	  zdrojů	  dat.	  
Kvalita	  závěrů	  práce	  
Byly	   naplněny	   praktické	   nebo	   teoretické	   cíle	   a	   zodpovězeny	   výzkumné	  
otázky	   práce?	   Jak	   byla	   formulována	   praktická	   doporučení,	   pokud	   byla	  
cílem	  práce?	  

3-‐4	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Data	  z	  výzkumu	  jsou	  prezentována	  čistě	  deskriptivní	  formou.	  Nesetkává	  se	  v	  textu	  
s	  žádnou	  analýzou	  dat	  (o	  čem	  data	  vypovídají).	  Nejsou	  využity	  žádné	  poznatky	  
s	  teoretické	  části	  práce	  při	  prezentaci	  zjištění.	  
Struktura	  prezentace	  závěrů	  je	  nejasná.	  Není	  jasné,	  proč	  jsou	  kapitoly	  řazeny,	  tak	  jak	  
jsou.	  Také	  řazení	  textu	  v	  samotných	  kapitolách	  není	  vždy	  přehledné.	  V	  textu	  chybí	  jasné	  
časové	  údaje,	  které	  by	  čtenáři	  pomohli	  se	  orientovat	  	  ve	  zjištěních	  (např.	  na	  str.74	  
začíná	  kapitola	  konstatováním	  „v	  minulém	  roce“,	  aniž	  by	  bylo	  patrní,	  o	  jaký	  rok	  se	  
jedná).	  	  
V	  obsahu	  kapitol	  se	  bohužel	  často	  objevuje	  řada	  nepřesností.	  	  V	  kapitole	  věnované	  
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proměně	  organizační	  struktury	  je	  patrný	  teoretický	  deficit	  práce.	  Studenta	  deklaruje,	  že	  
se	  jedná	  o	  proměnu	  organizační	  struktury,	  představuje	  však	  data,	  která	  vypovídají	  o	  
personálním	  obsazení	  organizace,	  ne	  organizační	  struktuře	  (tzn.	  dělbě	  práce,	  hierarchii	  
autority	  a	  koordinačních	  mechanismech).	  V	  kapitole	  věnované	  profesionalizaci,	  není	  
jasné,	  jak	  je	  v	  práci	  rozuměno	  pojmu	  profesionalizace	  a	  dochází	  k	  nepřesné	  prezentaci	  
dat.	  Není	  také	  jasné,	  proč	  je	  věnována	  pozornost	  profesionalizaci,	  když	  výzkum	  se	  měl	  
zaměřovat	  na	  proměnu	  organizační	  struktury	  a	  cílů	  organizace.	  	  
Deklarované	  srovnání	  dvou	  organizací	  	  nemůžeme	  považovat	  za	  srovnání.	  Jednak	  proto,	  
že	  o	  druhé	  zkoumané	  organizaci	  studentka	  měla	  významně	  méně	  dat	  a	  dále	  proto,	  že	  
studentka	  se	  více	  méně	  omezuje	  jen	  na	  představení	  obou	  organizací,	  ale	  již	  samotné	  
srovnání	  v	  textu	  práce	  není.	  
V	  závěru	  jsou	  shrnuty	  závěry	  výzkumu,	  které	  mají	  opět	  jen	  podobu	  deskriptivní.	  
Za	  hlavní	  nedostatek	  práce	  tak	  považuji,	  že	  studentce	  se	  na	  základě	  dat	  nepodařilo	  
odpovědět	  na	  hlavní	  výzkumnou	  otázku	  a	  dokázat	  tak,	  že	  změna	  organizační	  struktury	  
či	  cílů	  organizace,	  které	  v	  práci	  popisuje,	  souvisela	  s	  financováním	  organizace	  a	  ne	  také	  i	  
s	  jinými	  faktory.	  Ba	  naopak	  z	  dat,	  které	  jsou	  v	  práci	  prezentované,	  je	  patrné,	  kolik	  
dalších	  faktorů	  mělo	  vliv	  na	  popsané	  organizační	  změny,	  kterým	  však	  studentka	  
nevěnovala	  pozornost.	  
Práce	  se	  zdroji	  
Je	   v	  práci	   dodržen	   jednotný	   standard	   odkazů	   na	   literaturu	   a	   prameny?	  
Byly	   v	  práci	   použity	   zdroje	   uvedené	   na	   seznamu	   použité	   literatury	   a	  
pramenů?	  

2	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Studentka	  ne	  zcela	  standardně	  odkazuje	  na	  zdroje	  a	  především	  u	  odkazů,	  kde	  odkazuje	  
na	  primární	  text	  autora,	  přesto	  že	  ho	  přejímá	  ze	  sekundární	  literatury.	  Druhým	  
nedostatkem	  je	  nejednotný	  styl	  odkazů	  na	  	  zdroje.	  Někdy	  je	  odkaz	  přímo	  v	  textu,	  někdy	  
je	  navíc	  doplněn	  o	  odkaz	  v	  poznámce	  pod	  čarou.	  	  
Struktura	  práce,	  formulační	  a	  gramatická	  úroveň,	  grafická	  úprava	  
Je	   práce	   vhodně	   strukturovaná?	   Odpovídá	   formulační	   i	   gramatická	  
úroveň	  magisterské	  práci?	  

2	  

Stručné	  slovní	  hodnocení:	  
Struktura	  práce	  není	  zcela	  standardní	  (např.	  pokračování	  teoretické	  části	  v	  kap.	  
Praktická	  část).	  Ocenila	  bych	  jako	  čtenářka	  systematičtější	  a	  bohatší	  prezentaci	  
zjištěných	  dat.	  	  
	  
Celková	  známka	  před	  obhajobou:	  	  

pozn.:	  Lze	  udělovat	  známky	  od	  1	  do	  4.	  V	  případě,	  že	  bude	  jedna	  část	  práce	  hodnocena	  
známkou	  4,	  je	  třeba	  práci	  nedoporučit	  k	  obhajobě.	  

Práci	  doporučuji	  o	  obhajobě	  s	  hodnocením	  dobře.	  

Otázky	  k	  obhajobě:	  
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(Je	  nutno	  vyplnit,	  aby	  se	  student	  mohl	  připravit	  na	  obhajobu;	  počet	  témat	  a	  připomínek	  
upravte	  podle	  Vaší	  potřeby.)	  

V	  úvodu	  práce	  je	  uvedeno,	  že	  diplomová	  práce	  navazuje	  na	  sondu	  Centra	  pro	  výzkum	  
neziskových	  organizací	  a	  dále	  pak	  na	  diplomové	  práce.	  Z	  textu	  však	  není	  patrné,	  na	  co	  
konkrétně	  a	  jakým	  způsobem	  studentka	  svou	  prací	  navazuje.	  Proč	  si	  zvolila	  právě	  toto	  
téma.	  Dále	  by	  mne	  zajímalo,	  proč	  se	  	  rozhodla	  	  zaměřit	  ve	  svém	  výzkumu	  na	  zkoumání	  
vlivu	  dostupnosti	  jen	  finančních	  zdrojů,	  když	  výzkum	  je	  realizován	  právě	  na	  OOS,	  které	  
většinou	  využívají	  pro	  dosažení	  svých	  cílů	  více	  zdrojů	  než	  jen	  finanční	  zdroje.	  	  

Při	  výběru	  vzorku/případu	  je	  uvedeno	  několik	  kritérií	  výběru.	  Zajímalo	  by	  mne,	  proč	  
pro	  váš	  výběr	  nebylo	  důležitá	  oblast,	  ve	  které	  organizace	  působí,	  proč	  pro	  vás	  nebylo	  
důležité	  specifikovat	  blíže	  typ	  OOS,	  kterou	  budete	  zkoumat,	  či	  proč	  nebylo	  důležitá	  
velikost	  organizace.	  Dále	  by	  mne	  zajímalo,	  proč	  jste	  zvolila	  právě	  a	  jen	  	  dvě	  	  organizace	  a	  
zda	  tzn.,	  že	  se	  jedná	  o	  případovou	  studii	  se	  dvěma	  případy	  nebo	  o	  případovou	  studii	  
s	  jedním	  případem,	  ale	  dvěma	  jednotkami	  analýzy	  (viz.Yin).	  Pokud	  byla	  druhá	  
organizace	  zvolena	  pro	  srovnání,	  tak	  jak	  uvádíte,	  co	  jste	  chtěla	  srovnávat	  a	  proč	  je	  
zajímavé,	  relevantní	  tyto	  dvě	  organizace	  srovnávat,	  když	  chcete	  zkoumat	  „Jaké	  změny	  
probíhají	  v	  OOS	  v	  souvislosti	  s	  dostupností	  zdrojů“?	  Dále	  prosím	  vysvětlete	  vaše	  tvrzení:	  
„	  jelikož	  obě	  organizace	  fungují	  ve	  stejném	  prostředí,	  a	  tím	  pádem	  mají	  stejné	  podmínky,	  
bylo	  mým	  předpokladem,	  že	  tyto	  znaky	  budou	  podobné“	  (s.99).	  

V	  závěru	  práce	  uvádíte,	  že	  změny	  v	  organizační	  struktuře	  a	  cílech	  organizace	  	  vznikly	  
v	  závislosti	  na	  dostupnosti	  zdrojů	  (str.	  103).	  Prosím	  uveďte	  příklady	  z	  dat,	  na	  kterých	  by	  
bylo	  patrné,	  že	  popisované	  změny	  v	  organizační	  struktuře	  a	  cílech	  organizace	  vznikly	  
vlivem	  závislosti	  organizace	  na	  zdrojích.	  	  Jsou	  patrné	  z	  dat	  	  z	  výzkumu	  i	  jiné	  faktory,	  
které	  ovlivnili	  organizační	  strukturu	  či	  cíle	  organizace?	  	  

Prosím	  vysvětlete,	  jak	  velikost	  množství	  dat	  může	  ovlivnit	  validitu	  výzkumu	  (viz.	  str.	  
105).	  

Celkové	  vyjádření/komentář	  oponenta	  práce:	  

(Není	  povinné.)	  

	  

V	  Praze	  dne	  8.6.2015	  

……………………………………………….	  

Podpis	  oponenta	  práce.	  	  

	  

	  


