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Posudek na diplomovou práci Bc. Andrey Píblové
Neziskové organizace a ženy zneužívané v dětství

Diplomová práce zpracovává zvolené téma v širokém záběru. Diplomantka se v předmětné
problematice dobře orientuje, jednotlivé části práce jsou logicky řazeny. Práce je doplněna
přílohami, které jsou zvoleny tak, aby doplňovaly v práci formulované závěry. Diplomantka
prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a s právními předpisy a schopnost
formulování podkladů pro dotazníkové šetření a vyhodnocení takového šetření. Práce
obsahuje řadu odkazů a citací, na jejichž základě diplomantka formuluje vlastní závěry.
Obsah práce je podstatně širší než diplomantka v úvodu své práce vymezuje.
Práce se člení na dvě části, z nichž první část je nutno hodnotit jako kvalitně zpracovanou
studii o problematice sexuálního násilí na ženách, která poskytuje ucelený pohled na tuto
problematiku z pohledu právní úpravy. Autorka se vyrovnává i se závěry prováděných
výzkumů v oblasti sexuálního násilí na ženách.
Druhou část práce hodnotím po stránce obsahové jako slabší. Má-li se práce zabývat
problematikou neziskových organizací, postrádám v ní alespoň stručné teoretické pojednání o
pojmu nezisková organizace a vymezení typů neziskových organizací, které se popisovanou
problematikou zabývají.
Kladem této části práce je, že se autorka seznámila s činností poměrně širokého vzorku
neziskových organizací a popisuje jejich aktivity.
Jistým limitem práce může být to, že popis organizace Élektra vychází pouze z rozhovoru
s jednou osobou ředitelkou sdružení. Jedná-li se o občanské sdružení bylo by vhodné popsat i
názory jiných členů sdružení, neboť jinak sdělené závěry působí výrazně subjektivním
dojmem. V této části může práce na čtenáře působit poněkud rozvlekle a jako popis stížností
na to, že Élektru jako jediná je zcela nepochopena.
Závěry práce jednoznačně ukazují na situaci neziskového sektoru v ČR, který za základní
limit své činnosti považuje nedostatek finančních prostředků, nedostatek finanční podpory ze
strany státu a v propagačně nezajímavých oborech i nezájem veřejnosti. Kladně lze hodnotit
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to, že autorka svou prací v podstatě vyvrací někdy přetrvávající domněnku, že spásným
zdrojem financování pro české neziskové organizace budou prostředky evropských fondů.
Z pohledu financování neziskových organizací je nedostatkem práce, že diplomantka zcela
pomíjí zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, který je při řešení otázky financování
činností charakterizovaných sociálním aspektem zásadní právní úpravou.
Po stránce pramenů a využití informačních zdrojů je nutné kladně posoudit jejich bohatost a
vhodné využití.
Po stránce gramatické je práce na vysoké úrovni.
Práci hodnotím 25 kredity.
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